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我國に於けるエスペラント普及・硏究•實用の中心機關

毅日未エスペラント事會
東京市本筑B區元町一の一三

——【電箔小石川Sり5415番一振袪口座東京11325番】——

世界エス運動の屮心機關萬國エスペラント協會（UEA）に對し我國を 

代表する本會に入會され我國のエス運動を按助せられよ 

的 エスペラントの普及・硏究・實用

|（a）エスペラントに關する各純の硏究調査及具發丧 
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Esperanton akceptis Ia Ila Konferenco de Tut-Pacifikaj Gejunulaj Budaistaj Asocioj.
Nova Sukceso de Esperanto en Oriento

La 11-a Konferenco de Tut-Pacifikaj Gejunulaj Budaistaj Asocioj, kiu 
okazos de la 18-a ĝis la 24・a de Julio en Tokio, Kioto kaj Osaka, akceptis 
Esperanton kiel oficialan lingvon kune kun japana, hina kaj angla lingvoj.

Tio estas epokfaranta fakto en la budaisma kampo de V tuta mondo! 
Kompreneble ĝis nun jam inter esperantistoj troviĝis sufiĉe multe da 

budaistoj (kredantoj kaj studantoj de Budaismo) kaj ili eĉ havis societojn 
por uzi Esperanton kiel internacian komunikilo n en la budaisma kampo de 
F mondo- •

Sed plejmulto el budaistoj・neesperantistoj tutmondaj ne jetis eĉ unu 
rigardeton al nia sankta movado ĝis kiam en la I-a Konferenco de Tut・ 
Pacifikaj Gejunulaj Budaistaj Asocioj, kiu okazis en Havajo, en Julio, 1930, 
akceptis la proponon prezentitnn de japanaj deleg计oj: Enkonduku ankaŭ 
Esperanton en la movadon de junulaj budaistaj asocioj. Tio estas la unua
foja akcepto de Esperanto en la oficiala budaista konferenco!

Kaj lastjare la prepara komitato de la 11-a Konferenco de Tut-Pacifikaj 
Gejunulaj Budaistaj Asocioj, kiu konsistis el multaj eminentaj japanaj 
budaistoj kaj budaologoj, decidis ke la oficialaj lingvoj de V 11-a Konferenco 
estu japana. hina, angla kaj Esperanto.

La 11-an Konferencon partoprenos c. 300 japanaj kaj ĉ. 300 alilandaj 
budaistoj, kiuj venos el Usono, Kanado, Havajo, Ĥinujo, 'Tanĉurio, Hindujo. 
Cejlono, Burmo, Siamo, Javo kaj Sudmaraj Insuloj.

Ni memoras ke en la VLa Kongreso de V Ekstremorienta Asocio por 
Tropika Medicino, en Oktobro, 1925, en Tokio, D-roj T. Ogata kaj M. Marata 
faris paroladojn pri siaj studoj en Esperanto kaj Prof. D-ro Fuĵinami faris 
ferman saluton de fakkunsido ankaŭ en Esperanto.

Ni ankaŭ ne forgesas ke en la protokolojn de Tutmonda Inĝeniera 
Kongreso, en Oktobro-Novembro, 1929, en Tokio, la estraro akceptis du 
Esperante verkitajn traktaĵojn de Inĝenieroj T. Mindoda-K・ Takahaŝi kaj
K. Ossaka, kvankam la sola oficiala lingvo estis angla-

En la nuna okazo ni ankaŭ esperas ke esperantistoj-budaistoj faru 
paroladojn kaj salutojn en Esperanto kaj ke ni rikoltu pli bonan kaj brilan 
sukceson!
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佛敎ミエスベラント
Budaismo kaj Esperanto

友松!II諦 

Entai TOMOMATSU 
Profesoro de Keio Universitato 

kaj Tais oo Universitato

佛敎は印度の懿宗敎の內では、尤も現實制會を無視 

しな力、った中道の思想の主張者では氐ったが、然し• 

佛敎は敎mの思想の中に.はては.その後の發展敎會の 

理淪の中にも.いつも、世道人心をたかめずにはゐな 

いところの大きな望みの夢をもってゐた。夢に近いや 

うな犁みでも、其が現實就會にとって.どうしても切 

實な要求に出るものなら・この夢こそは佛敎にとって 

珠£である。佛敎は從ってさうした幾多の珠玉を経典 

の中に藏してゐる力・私共のこゝろを動かすものは. 

言語の統・である。多くの佛敎徒は・あの印度內地のゝ 

さては.その邊张の諸民族の無數の方言に惱まされも 

し.その事の故に何かの統一的な言語を希望したので 

ある。その初期には佛陀のつかはれた言語を「聖語」 

CPali）として佛敎は今の伸展につれて.これで統一し 

やうとつとめはしたヵ:、その後・敎會勢力の地理的擴 

人は.勢ひ敬虔な佛敎徒をして、ちゃうど.私共力:現

代の複雜なる言語的混亂の中にエスペラントを期待す

るやうに、 一つの共同に使用する言語を 望した。 然

し彼わのこの願望は餘り多くの地上的戮踐を伴ふこと

がなかった。そこに・私共佛敎徒がエスペラントに熱

情を感じ.この事業への寄與が.乃ち・初期佛敎徙の 

願って、はたさじりし聖なる一理想の實現への一奉仕

・であることを信ずる所以である。

今や佛敎は私共の手によって愈々世界的普及の一步

をきむれた。私共は全日本のエスペランチストの協力

をえて.私共の國際的寄與をはたしたいと考へてゐる。

私共は決して偏狹なる 家主義者によって迷はさるべ

きではない。私共は切に.私共のたえざる理想として.

この地上世界を少しでも住み心地よきものにしたいと 

考へてゐる。その一つの形式がエスペラント語の普及

である。私共はあくまで、「綠の星Jといふ理想の夢を

もつべきで込る〇

Resumo en Esperanto

Budaismo ĉiam havadis en la 
idej de Budao, la fondinto, kaj 
ankaŭ en la teorioj de progresinta 

eklezio revojn de granda espero, kiu 

altigas la publikan moralon・

Unu el tiaj revoj estas starigo de 
unu komuna lingvo. Multaj mal

novaj budaistoj suferadis de la 

diverseco de idiomoj kaj dialektoj 
en kaj ekster Hindujo. En la 

komenco Palio, kiun uzis Budao, 
estis rigardata kiel sankta lingvo kaj 

oni atendis en ĝi estontan komunan 
lingvon. Sed la espero ne efektiv

iĝis. Mi pensas ke senti amon al 

Esperanto kaj labori por ĝi estas 

unu el niaj servoj por efektivigi 
idealojn, kion niaj antaŭuloj esperis.

Nun ni komencis disvastigi Buda 

ismon en la tuta mondo. Ni volas 
plenumi internacian kontribuon 

kun la helpo de esperantistoj- Ni 
ne lasu nin sub la influo de 
pai!iemaj nacionalistoj. Nia idealo 
estas plibonigo de nia surtera vivo. 
Disvastigo de Esperanto estas 
efektivigo de unu flanko de I 
idealo. Ni devas ĉiam portadi k*  

idealon de Verda Stelo.
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Influo de Budaismo 
sur Japana Kulturo 
Dooken ŜI BATA, Direktoro de Budaista 
Asocio en Imperia Universitato^ Tokio

Generale la esenco de V religio troviĝas en kredo aŭ 

en paco de koro, sed la religio alportas al nia vivo 

brilajn kolorojn kaj rave mirindan transformiĝon, 

penetrante en ĉiujn fazojn de V homa vivo Mi donas 

ekzemplon en ĉiutagaj vivoj. En la pia sintenado de 

religiulo ĉe la manĝotablo oni povas trovi trankvilecon 

kaj noblecon, kiujn oni neniam trovas ĉe familioj 

sen religia disciplino. Kiam religiulo vizitas nekre

dantan familion kaj vidas la manĝotablon, ii treege 

miros pri la bestecan sintenadon. En ĉiuj flankoj de 

K homa vivo religio forigas animalecon kaj nekulturi- 

tecon kaj alportas noblan kulturan vivon.

・ Kiel religio Budaismo enkondukita en Japanujon 

ankaŭ poluris la vivon de japanoj en ĉiuj flankoj kaj 

kulture progresigis 女in・ Ne estas troigo, eĉ se ni 

dirus ke preskaŭ ĉiu, kiun ni fieras al alilandanoj kiel 

japanan kulturon, ricevis iamaniere la baptadon de 

Budaismo. En tiu ĉi artikoleto mi volas priskribi al vi 

maldetale, kiel Budaismo penetris en japanan kulturon.

Laŭ oficiala kroniko Budaismo estis importita en 

Japanujon en la 13-a jaro de Imperiestro Kimmei 

(552 p. Kaj de post kiam Kron princo Sootoku 

regis kiel kredanto de Budaismo kaj enkondukis Buda- 

ismon kiel gvidantan instruon de V vivo de F popo!〇. 

(4< Konstitucio el17 artikoloj0, 604 p. K.\ Budaismo 

penetris en popolamason pere de imperiestra famiho 

Kaj floris impona kulturo en Nara-epoko (JIO-774\ 

kiu estas la unua floro de japana kulturo sur la kul

tura historio. Kiel greka kulturo en la his orio de V 

Monda Kulturo, ĝi rak on tas al ni neelĉerpeblan 

intereson kaj profundan misteron. Aŭ tion rememo- 

□本文化における

佛敎の影響

柴田道賢

凡そ宗敎の木質は倍仰とか■心 

の安心とか云ふ點に見出されて居 

るが.然し宗敎は人間の凡ゆる生 

活の中に浸透して.英處に蠅かし 

き色彩と不思議な迄に心を打たる 

、變位とを持ち來して居る。例へ 

ば極めて手近かな處で例を取れ 

ば.宗敎的人間の食卓の敬虔な態 

度は到底宗敎的訓I練のない家庭に 

は見受けちれぬ和かさと崇高さと 

を見出す。宗敎的人間が全く信仰 

を持たない家庭に行つてその食卓 

を見たならば.仆Jとその動物）な 

態度に驚くことであらう力F宗敎 

は人間の凡ゆる生活に亘って、彼 

等の動物的な.非文イの勺な姿を洗 

ひ去って、英處に神々しい艾化的 

な生活を現出するのである。

佛敎も亦斯くの如く宗敎とI 
て・我が日本に輸入せられて以來. 

日本人の凡ゆる生活を洗練し.文 

化的に向上せしめ.日本文化と稱 

して誇り得るものは、その見方に 

依っては殆ど凡て佛敎の洗遭を受 

けないものはなかったと云っても 

過言ではない。私はこの小さいー 

文で極く大ざつばに日本文化の中 

に浸透して居あ佛敎の姿を描き出 

して見度い。

佛敎がH本に輸入せられたのは 

公の記錄では欽I月天县の卽位十三 

年（五か:A」）•）である。それか 

ら聖徳太「•が佛敎の信者として政 

治を執り・國民生活の指導的敎へ 

として佛敎を採用せられて以來 

C十七條憲法）佛敎］ま皇室を通して 

一般國民層に及ぶことゝなった。 

そして輝かしき寧樂文化の華を咲 

したのである。寧樂文化は少くと 

もF!本文化の始めて文化史上に現 

れた姿ごあって、それは世界文化 

史上に於けるギリシャ文化の如
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rigus al ni la fakto, ke en tiu tempo pere de Budaismo 

japanoj importis grekan kulturon, kion ni povas klare 
vidi en japanaj tiamaj skulptaĵoj.

Poste floris la eleganta kulturo de Heian-epoko 

(707-7792), kaj kiel profunde enpenetris en la kulturon 

la instruo de Ŝingon-sekto, kaj en beletristikoノ en 

pentrarto, en politiko kaj en ekonomio oni povas 

trovi diversajn instruojn de Budaismo en formo trans

figurita aŭ transformita kaj eĉ tro insiste prenis 

gvidantan potencon. Oni ankaŭ ne povas priparoli 

pri la kulturo en Kamakura-epoko (1192-1333\ igno

rante la influon de joodo-sekto kaj Zen sekto. Precipe 
japana spirito, samurajismo, kiu klarigis en Kamakura- 

epoko, estas floro de japana kulturo, kiun oni ne 

povas kompreni ignorante la instruon de Zen-sekto. 

Kaj poste en Edo-epoko (1603 1867)la ideo de 

jx)pulara Budaismo profunde penetrantan en popola

mason okupis la gvidantan pozicion kaj ĉiutagaj vivoj 

de japanoj estis kondukataj pli-malpli multe sub la 

influo de Budaismo en socia vivo, en politiko, en 

beletristiko kaj en belarto. Nun mi volas rakonti 
kiel prof unde penetris Budaismo en japanan kulturon, 
donante kelkajn specialajn ekzemplojn.

La plej esenca spirito de japanoj estas sendube 

samurajismo (" biisidoo ")• Kompreneble ĝi devenis 

plejparte de realeco kaj amo al pureco de japana 

gento, sed ankaŭ samurajoj bezonis havi budaisman 

pacon de koro por ke ili povu trankvile morti antaŭ 

sia mastro. En la okazo, kiam Kusunoki-Masaŝige 

komencis miHtiri kaj ankaŭ kiam Hooĵoo^Pokimune 

glavtranĉis la senditojn de Mongolujo, kaj en la okazo 

de la kompreno de esoteraĵoj de batalartoj kaj 

skermado, kaj en la nobla karaktero de Generalo
■

Nogi, oni povas trovi grandan influon de jan-ekzerciĝo 

Oni ne povus kompreni la fundamentan esencon de 

japana samruajismo, ne konante ĵanon^ budaisman 

meditadon.

く.我等に汲めどもつきぬ興味と 

深い神秘を物語って居る。否當時 

は佛敎を媒として事實ギリシャ文 

化をも輸入した跡がその彫刻の小 

には明に印せられて居るのが我々 

にはギリシャ文化を想起せしめる 

のかも知れない。

その後平安朝になって咲き出さ 

れた優雅な文化の中にも亦眞言宗 

の敎が何れ位深く浸み込んで居る 

ことか、文學の中へも、繪畫の中 

にも・將又政治經濟の中にさへも 

佛敎の種々の敎が或は變（じされた 

り、變形されたりして執拗な迄に 

深くその指導的地位を取らうとし 

て居る。次に起った鎌倉文化にし 

てi淨土宗と禪宗との影響を無視 

してはその文化を語ることが出來 

ない。殊に鎌倉時代から明になっ 

た武士道など、云ふH本精神も＞ 

禅宗の敎を外にしては到I庆考へ得 

ない日本文化の精華である。更に 

江戶時代上なっては民間に浸透し 

た通俗佛敎の思想力:指導的地位を 

占めて、社會生活も、政治も、文 

學も、运術も、凡て人間の營みは 

多かれ少力'れ佛敎の影轉下に營ま 

れて居た。今これ等の特色ある數 

種の日本文化を取り上げて佛敎が 

H本文化中に滾透した樣子を物語 

って見よう〇

日本の代表的な精神はやはり武 

上道である。勿論それは日本民族 

の現實・性、潔癖性等に依る鼬も非 

常に多いが.武士が君前に死を顧 

ない處には誌に佛敎的安心立命が 

必要であったcそれは楠木止成の 

出陣の際にも.相模太郞时宗の蒙 

古使節を一刀の下に斬った場合に 

も.乂武道、劍道の極意瞪得の際 

にも、乃木將軍の人格の上にさへ 

も力强く參禅の力が表れて居る。 

日本に於て武上道を語るものが、 

この禪を知らずしては到底その根 

本的精髓を把捏することは出來な 

いでおノらう。
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Eksemploj en beletristiko. En japanaj tipaj bele

tristikaj verkoj, Genĵi-monogatari, Heike-monogatari, 

Man^jooŝuu, Kokin-ŭakaŝuu, Curezuregusa kaj ĵoruraj 

verkoj k. c. — en unuj el ili facile komprenebla instruo 

de Budaismo kaj en aliaj tre malfacila instruo de 

Budaismo estas gvidanta spirito de la verkoj・ Precipe 

en Heike-monogatari troviĝas ia forto, kiu kaptas nian 

koron, ĉar ĝia verkinto rakontas Ia movon de V homa 

koro kun milda amo de Budao. Kaj plie en la koro 

de F verkinto, kiu trankviligis sian koron per kredo 

al Budaismo, troviĝis religia nobleco, kiu vivas kun 
Dio super ĉiuj komplikaĵoj de la surtera mondo.

Ekzemploj en arklekturo. Temploj de Toodaiji, 

Hoorjuu-ĵi, Tooŝoodai-ĵi kaj preskaŭ &uj japanaj 

trezoraj konstruajoj estas budaismaj konstruaĵoj. Kaj 

plie eĉ unu kolono, unu tabulo aŭ unu tegolo el iii 

estis konstruitaj de tiamaj popolanoj por montri piecon 

kaj kredon al Budao kun granda atento. * Kiel ili ne 

domaĝis grandan elspezon kaj penigan laboradon por 

fari trankvilan ripozejon por Budao adorata! Eĉ 

hodiaŭ preskaŭ ĉiuj domoj de japanoj havas kapelon- 

ĉambron. Ĝi okupas la fundan parton de T domo 

kaj tie estas apoteozataj Amitabo, Mahavairokano, 

Fondinto de V Sekto kaj la prapatroj de F familio. 

Kaj multaj budaistoj japanaj kredas ke tie oni povas

例を文學に取る。H本文學の代 

表的作品源氏物語ゝ平家物語.萬 

葉集・古今和歐集.新山今集・徒 

然草、淨瑠璃卑の作品の中には鹿

く平易な・時には極めて難しい佛 

敎の敎理をそのfi帚の指導的精神

として筋書が運れて居る。殊に平 

家物語が我々の心を捉へる力のあ 

るのは微妙な人間の心の動きを和 

かな佛陀の愛を以って語る爲であ 

らう。然も常に佛門に入って落着 

くことを忘れなかった作者の心の 

中には凡ゆる世の葛籐を超越しu 
神と共に生きる宗敎的な崇高さを 

知って居た。

建築を見る。東犬寺、法齢. 

唐招提寺を始めとして.日本の國 

痔的存在は殆ど凡て佛敎建築であ 

るC然もそれは當垮の國民がその 

敬虔と信仰とを表す爲にi本の。 

柱、一枚の板、一片の瓦に至る遂 

細心な注意をして組み立てた建築

である。彼等は如何にその信仰す 

る佛陀の安住所を作る爲に莫大な

費用と勞ヵとを惜また力、つたこと; 

であらう。今日と雖も日木の家屋

には犬抵佛間がある。家屋の最 

も奧まった處が佛間に取られて居

て■其處には阿彌陀佛・犬日如來.

祖師それからその家の祖先が祀ら 

れて居る。多くの日本人の中には

こ、に來て凡ゆる人生の難題を解

solvi ĉiujn malfacilajn problemojn de V vivo kaj ricevi 
fortojn por vivi ĉiutage.

En la vivo de japanoj oni povas trovi budaisman 

disciplinon en diversaj punktoj. Ekzemple la kutimo 

lavi manojn post la urinado aŭ kakado devenas de 

la instruo de Zen-sekto. Ceremonia teservado ankaŭ 

trovas sian fondinton en Ia tendaro de budaistoj. 

Takuano (peklita rafano), udono (orienta makaronio), 

misosupo (supo el /niso, sojfaba pasto), peklitaĵoj kaj■
aliaj japanaj manĝaĵoj estis enkondukitaj de piaj 

kredantoj en siajn familiojn imitante la kuirejon de 
budaismaj temploj・ Japanaj etiketoj estis ;mkaŭ

決し・每日生きる力を受けて居る 

とmじて居る多數の佛敎徒が今尙 

ほ生存して居る。

日本人の生活の中にも亦穗々な 

•點に佛敎的訓練が見受けられる。 

例ば便所に行って手を洗ふ習慣で 

も禪宗の敎へた影響である。茶の 

湯も皆その開祖を佛門の人に求め 

なければならなかった。澤庵・5 
どん.昧咐汁、漬物等の日本特有 

の食物は皆敬虔な信者が寺院の辛 

所から習って來たものである。U 
翟の穆儀作法もやはり佛敎者の工 

夫に出づる。それは佛敎者が佛陡 

に仕へる精神をそのま、對座する
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BUDAO禮讃

小坂狷二

* >t En Esperantaj vortaroj oni ankaŭ havas 
radikojn Bud（T, Budh^ kaj Bude? La du 
unuaj estas kontraŭ la esperanta ortografio 
kaj la lasta estas iom stranga per la sono. 
Ni do jam kutimad; s uzi la radikon Buda!.

.a

これは拙著,»Perloj el la Oriento “く大正 

十年二月發行），P. 9『釋迦ハ相倭文庫』の釋 

迦降誕のくだりの譯„ Budanasko “脚註の 

一節である。 •- •

Buda・なる語根を考案したのは明治四十五 

年頃『大成エスペラント和譯辭典JK大正三年 

發廿）編纂中在來のBudd , Bukh\ Bude'が 

氣に入らなくて製造に及んだものcその理由 

は上記脚註の通りであるが.本誌佛敎特瞬號 

を利用して製造元としての意見を簡單に述べ 

させて戴く 〇 . ?

BuddT.（ま Fundamenta Krestomatio に 

出てゐるradik〇であるが是は同書にbui'と 

區別するためにbull'が使はれてゐる（今口で 

はbule'が用ひられる）のと同俅にbud' C見世 

物小屋）と區別するためであらうが•同じ子 

音を重ねるのはEsp.としては異式である。 

それは英佛人等多くの歐洲人は同子音を甫ね 

ても區別して發音出來ぬ（單に前行の母音を 

短母音たらしむる謂はヾ符牒）であるからで 

ある。例へば英語でmamma, dinnerは『ま 

まー、ど4な 』で『まムま・どインなー」と 

は發音されぬ。Esp； ortografioの上からは

Budd'の如き同子音を霍ねる語は避くべきで

ある〇

Budh* も同樣.元來hは無聲の音〔聲帶 

が全開放從って無振動）であるから前にF音 

を重ねて語尾に置く如き語根はelizioの存在 

するEsp.としては絕對に發音出來ぬのであ 

るから避くべきで・むしろbudd'よりも更に 

劣惡。Esp.としてはてんで問題になり得ない 

形式であるC

依てJoseph Rhodes氏は多分頭をひねり 

窮餘の一策としてその著English-Esperanto 

elpensitaj de budaistoj・ Kiam budaistoj aplikas la 

spiriton servi al Budao en ĉiutagaj vivoj, Ia afabla 

kaj kompleza etiketo naskiĝas kaj en ĝi la plej grava 

estas nerompi malgajecon aŭ solecon.

Kiam tiel ni daŭrigus sensisteme ni trovos sen

nombrajn ekzemplojn. Se vi ankoraŭ havus ian 

dubon en la rezonado, vi mem serĉu instruon de 

Budaismo en iu ajn punkto de V vivo de japanoj, kaj 

vi nepre trovos iun pruvon. Sekve ne estas troigo 

la konkludo ke japana kulturo estas budaisma kulturo 

en ia senco. Tiele Budaismo penetris en la spiriton 
c
de japanoj kaj produktis kulturon, kiun ni fieras al 

alilandanoj. Tio pruvas ke Budaismo en Japanujo 

ne estas filozofio, nek mortinta instruo, sed ĝi estas 

vivanta religio, kion mi volas certigi al ĝin nekonantaj

人に應用する時その丁寧な愍勲な 

竹法となって、乘る力;、その中に 

尤も大切なことは寂さを破壞じな 

いことである。 に马^^9

か•くの如く思ひっきを列擧した 

だけでも際限がない。H本人の生 

活の如何なる黜に於てももし疑問 

があるならば佛敎の敎へる處を探 

して見る力:いゝ必ず其處に何等か 

の根據を示して吳れるであらう〇 

從って或る意味で日本文化とは佛 

敎文化であると云っても差支へが 

ない程佛敎はH本人の精神に迄浚 

潤して、世界に誇るべき文化を膜 

成せLめたのである。この點から 

しても佛敎は單なる哲學でも■死 

んだ學問でもない.生きた宗敎で 

あることを特に未知の人達に語っ

.okcidentanoj. （ノ・ 〇.） て這き度い。
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DictionaryにBude'なる語根を採用したd 
是ならばbudd\ budh，とは異り兎に角發音 

出來るからEsp.の語根としての存化は許さ 

れ得る。

、然し唯問題たる點は語根尾の母昔吒であ 

る。是はbull->bule,の漿に倣ったものであ 

らうがbule'の方は獨逸語がBulle C發音・e 
であるからいゝが、bude,の-eはあまりに 

もarbitraだ。どうせ母晋をつけるならboa' 
等の例もあるから梵畫のbuddhaに緣のある 

aの方がまだしも……と大成エス和辭典編輯 

に當って考案した次第である。これならば 

budaismo, bukaisto零の造語も自然でおかし 

く ない（獨逸語でも Buddhaismus, Buddhaisf 
が用ひられる）。< ' •

唯も一つEsp.として採用し得る案はbud- 
ha，である。然し之ではbud-ha-o （ぶトは

io）と發音せねばならぬからbuddhaと書い 

てdudaと發音する近代人の耳には如何かと 

思ふ:》現にdudho說の日本同志の方々の發 

音を聞くとbud-histo, bud-hismoと發音せ 

られる方は殆んど無く、bildisto, budismo乃 

至は bud-disto, bud-dismoとやって居りれ 

る樣である。その位ならいっその事發音通り 

budao （budoは先口がある故致し方ない） 

とされたら如何ゝ左權書き言文一致を公文書 

に實行してゐる吾々鐵道省工作系統の者共は 

耳で聞いて同じ發晋の語は日用簡單な方に統 

ーをやってゐる。『穴.孔』は『穴』（例ボル 

ト穴入 睡、聯』は W GS結器）などと。 

進步せるEsp-istojはこの位の考はあって然 

るべし。又よしんばbudhaoを今日主張して 

も rhythm を ritmo と silabi する Esp.と 

してはやがて近き將來には發音通りbudao 
と書かれるに至ることであらう〇

又もしbudhoと書いてdhを有氣昔か何 

が特殊な發音をせんと主張する者あらばそれ 

は偉大なる誤謬でそんなむづかしい發音を今 

更吾人が受入れるものではない。更にまた單 

にsanskritoの語形から見た口の上でdhが 

捨て難いと云ふのなら之は濟度致L難い。Esp 
は梵捂大學者の眼の保養の爲めに譯して存在 

几てゐるものではないJ
，勿論新語根を採用することは個人エスペラ 

ンチストの勝手で.學土院や言語委□會力:左 

右すべき問題ではない。然しZam・博上の云 

はれた如くそれは充分なる責任を以てなさる 

べきもので、それにはEsp.の語そのものの 

負の稽神と機構に對して充分なる認識を有す 

ることが資格の第一である。Esp・は右閑者 

のludiloではない。民衆凡夫が相手・百年 

の先を忘れてはならぬ。Esp.にも今日 

mirho, finnoなど云ふ語根が用ひられてゐる 

力:是は止むを得ざるに出でたもので.止むを 

得る處かEsp.としてより適當なるbuda' 
があるに於てはortografioや發昔の根本を搖 

がしてまでもbudh'乃至budha'を採用する 

必要は何處にも之を探め得ない。

餘白へ

ザメンホフ博士日ĉ

「エス著作の中てはエス式緡で」

La logiko kategorie - ordonas, ke 
por ĉiuj nomoj estu enkondukita unu 
egala ortografio (la simpla ortografio 
esperanta), ĉar alie, trovante en 
verko esperanta ian nomon, oni 
neniam scios, kiel ĝin elparoli. 
Sendube tio ĉi poste estos enkon- 
dukita, kaj post kelkaj jaroj la skri
bado <<Byron,> anstataŭ "Bajron" aŭ 
"Gdthe'' anstataŭ '' Gete'' kredeble 
estos rigardata kiel erar〇.

L. L. Zamenhof.189〇.

(Originala Verkaro, p. 80-81,
リングヴィ•レスポンドイ,p. 91-92)

夏期短期エスペラント初等簿習

時日ーー7月20日力ゝら8月10日迄

日曜•水曜を除き毎日午後7-9時 

會費ーー3圓C學會々員は2圓） 

場所——日本エスペラント學會階上 

講師及用書未定 〔申込當日受付〕
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野原，Kial ne u Budao を讀みて

筆者の最も畏敬する野原老先生は.本年- 

月 『普門品』のエス譯"La Samanta-Mukha- 
Parivartonを發表せら九て.この偉大なる 

耻洋古典をエスペラントによりヽ全世界に御 

紹介なつた事は.洵に.本年度の日本エスペ 

フント界.否、全I垃界エスペラント界の大收 

僅で易って、欣快の至りに堪えぬ次第である。

先/わは.この御飜譯にあたり、これ以餉の 

御譯著書中に於けると同樣.『佛陀』のespe
ranta formoとして、語根budh'を採用せ 

られ、從來・日本エスペラント界で.ほヾ決 

宦的に使用してきたduda，なる語根を排せ 

られ・ILO.それの反對理由としてKial ne 
“Budao”?なる見出しで次の五箇條を、同 

書の附錄として添附せられた。□ く

1° " Budao” estas malbelsona. . ■
2° ゝ Budao n ne akordas en akcento kun 

“ Buddha 匕
“ Budao v derivas multajn malbelajn 

•vortojn.
4° 讥Budao” donas malbonan ekzemplon, 
〇0 " Budho ハ ne estas malfacile elparoli. 
そして、この下に、Tial mi preferas " Bud- 

lvon n ol “Eudao”と結論Jせら;れた。

本論は・この五箇條に對する.筆者の佯ら 

ざる感;想をのべたものである。

先づ、先生は、Budaoはmalbelsonaであ 

〇. Sanktuloに對する稱呼としては尊嚴味 

が無いと仰せられる。そして、この malbel
soneco を確めるために數行のne-esperant
isto なる内外人に質されて大體同漾の意見を 

得られたとのことである。

この問題に就いて・筆者は.先生の御考へ 

ならひに、實驗の方法について賛成が出來な 

い。・體.或る普が、言葉が、belaだとか、 

malbelaだとかいふ事は、いはゆるpersona 
(personi =per-sona !) gusto であって、人に 

よ〇. 乂その人?使用してゐる日常の-言語に 

より、語音美に對する感じの程度■趣味に差 

冥がある如く .美の標準が同…でない。柱

松集菊延

は、內外人數名について.實驗なされたとの 

事であるが、その外人が・何處の國人である 

かじ問題で熟る。誰しも、口分の國語又は地 

方語は美しいものと信じてゐる。汚いと考へ 

てゐれば・口分で.自然に矯!Eする筈だ。•

筆者には、BudaoとBudhoと、どちらか: 

plisanktaであるか聞分けることが出來ない。 

ローマの皇帝の名は・國によりツェザーロ、 

シーザー、ケーザル、チェーザレなどと色々! 

に發音されるが、さて、どれがPlej sankti 
で、どれか:plej heroecaで、どれがplej 
barbaraカ、と云はれたら誰しも返答に闲るこ 

とだらう〇

宣長力;、シャカ、コーシをサカ.クジと云 

った相であるが、これは、宣長の大知振りで 

あって、其當時の國語が.拗昔を嫌った空で 

あり.イ可も宜長力;語・音的効果を應用して.こ 

の二聖に對する敬意の深からぬ事を表現した 

ものではあるまいと思ふ。

次に Budaoではakcentoがdaにあり、 

原語のBuddhaではそれがbuにあるので 

全然別語の感じがあるとの御說であるが.日 

本人である先生の御意見としては■まことIこ 
珍らしいことである。自然的なakcentoを 

保存せしむると稱して・わざわざ■難しい發吉 

規HIJをつ く ってゐる Ido, Novial, Occidental 
の支持者ならば、きっとbudaoと書いても 

bddaoと讀ますに違ひない。

エスペラントは・揚音の法則を極端にまで 

簡單にしたので.原語のakcentoの位置と 

esperanta formoのそれと力: 致しない場合 

がいくらもある。旣に.それに'9いて. 

Zamenhof が手を燒いた。しingvaj Respondoj 
の15ペイヂ以下に面白«書いてあるがい 

animoやproksimaの發音力;、ラテンの原 

語のそれと違ふからEsp.をやるのは御金だ 

と云った男があるとか。 .；

Budaoの.daにakcento力:あるのは、ヱ 

スペラントの發音法則力:・嚴かに定まってゐ 

る以止致し方・のない事。H本り“ S27ŭn, 
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Mikad6,が・Ŝoiŭno, Mikadoとなってゐる 

のと同亲.エスペラント化される單語が.い 

っもetimologiaj formojに忠實である事は不 

可能であらう。俅語のakcento（に谣はすこ 

とになればエス話を犬改造するより外ない〇

第三に.buda-がradikoであれば、その 

derivaĵcj として bud7a だの.budjaĵo だの 

といふ malŝatindcj vortcjが出來るとの仰 

せであるが.これは・全く感心せぬ。とは云 

ふものの.同じ宗敎仲間にbahaaもあるし 

又 bab^a, balaj, boフ〇, kuraca, raĝ^r, 
vilao, kimm, praa （全部「荻撰エス和」に 

あり?鰭の言桀もある以上.かんべんならぬ 

程のものでもあるまい。むしろedzoや、 

haraJzo の方が pli iralsatindaj vortoj であ 

る〇その上bud-hat bud-haĵoにしても耳障 

りがよくない樣に思ふ。

次に.第四の理力として.Sr.nskritoから 

佛敎^係の單語をエスペラント化する場合. 

今後・budao•の例Iこ做ひ.一こ〇で終るもの 

が■後から後かち出来てくる樣に御考へにな 

ってゐ以れるけれど.これも麼念ながり賛成 

いたし兼ねる御意見でちる。

budaoなる形が採川されたのは.bud'は 

e［に豫約濟でありdh力:きらはれるからであ 

って、Sanskrito語尾の- aを當に保存して 

益显に取人れ按と云ふPrincipoのためでは 

ない〇假りにこの單語》originala formo力: 

burraであったとしたら、きっとburaoで 

なくてburoと云ふ esperanta formo が生 

れた事と想像する。しかも、現在までの. 

esp.界の單語収入れのカ法が、可成りsen・ 
Estemaで・前例なんてあまり氣にしない樣 

であるから、C" Esperanto''】12» Stcjan の 

施文:Kresko de nia vortaro參照）この御 

心BL'はいらぬと思ふ。Budao說の竹内氏の著 

"Budao''にもsamgo, darmoとなってゐて 

sentao, darmaoとなってゐないのにみても。

第五に、dh は malfacile elparolebla でな 

いと仰せになるが♦facile elparoleblaとは思 

はれぬ。しかし.dhなる孑音岸を便用する 

ことはこの場合ど5であらうカ、? Buddhaの 

dhaは決してd-haではない。dhは豐・は梵 

字一字の区晋を示すもので.bは•此の苦が 

有氣皆:含氣音）なることを示す記皱にすぎな 

い。この一文字に相當するラテン文了力;ない 

ので、dhなる方1去をとったのである。thcory 
の th, rheumatismus の rh, philos： pky の 

ph零も、梵语でこそないがギリシャ詰の文 

字に相當するラテン文字がなかったので.h 
を利用したものである。カ、るが故に.エスペ 

ラントでは、これらは、いづれもteorio,； 
reŭmatismo, fi ozofio と畫:換へられた） 

Buddhaをbudhoにする筆法を以ってせば・ 

こ2しら も theorio, rkeŭmatismo, philcscphio 
とせねば片手落である筈だ。しかも.元來一 

字に栢當すべく「音（dの有氣音）として 

發音されたものをエスペラント式C一字ー 

音!）に發音せしむることはおかしい。dhの 

询後に母音力:あるから、bud-hoと發音して 

出來ぬ游もなかしうが、d.r.armoは無理であ 

るc（その意味て先生が「普門品」に入れられ 

た浙語根 Lodh silvo, Lraĥmano, dharanin- 
dhsro, dharmakaro, gこndharvo, Szmanta- 
makhs-parivarto等の形には感心しかねる）〇 

假りに t-hecrio, p hilcsop-h:〇, r-heŭmatismo 
と發音する樣な語がエスペラントにありとし 

たなら，誰かエスペランチストたる事を悲ま 

ぬ者があらう!

ヨーロッパのエスペランチストはedzoを 

ed-zoと發音しないで、e-dzoと發音し.dz 
をcの有聲音と考へてゐる樣である。C例: 

La Colla, Stcjan）しかし之はteorieには 

malbenaだĴ, この調子・でdhも亦 dĵgrifo 
「介成音）とみ乙時はbudhoの方が宜からう. 

眼の感じも國際的だから。しかし、dと人を 

はなして、ed・zo式に讀みたいならbudaoが 

宜い・發音力:やすいから。

筆者はエスペラントを粟屋海軍中佐（當時 

ス尉）に學び.粟屋中佐は長府小學在學中に 

恩師野原先上より學ばれた。されば、筆者は 

慎に野原光やの孫弟子にあたる。その孫弟手 

の分際で.おぢい樣に向ひ.雜言の限りをっ 

くした那は、すことに卵この上もないが.問 

起の迅陵性を感じ、茲に禿筆を呵したる次第 

である。幸にして先生の御寬容し給はんこと 

を祈る。 .

（1934 ・ VII ・1〜2）
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Esperanto, Sanskrito kaj Palio .；
・ マ…・巴・語音私考〉TAKEUZToo阳

Provinte espsrantigon ds budaismaj literaturaĵcj mi efte konfuzigis por esperantigi 
sanskritajn kaj paliajn vortojn, ĉar mi. esperis, ke la vortoj esperantigitaj havu tute 
esperantan karakteron. Tial mi serĉis ekzemplojn, psr kiuj mi esperis lerni bonan 
vojon, en verkoj de aŭtoritataj esperantistoj, kaj mi faris la UNUAn TABELOn, sed tro 
malmulte da materialoj ne donis al mi ĝustan instrucn. Mi do elserĉis vortojn pMia.jn 
kaj sanskritajn, kies formo elvokas en nia memoro rekcncn, pri sia reciproka parenceco 
al esperanta vorto, el vortaretoj palia-japana kaj sanskrita-japana, kaj mi ordigis ilin en 
la DUA TABELO. ・ ・ 瘍'

La du tabelojn rigardante, mi konsideris pri iliaj formoj kaj mi opiniis: — L ŭ sia 
formo Sanskrito estas pli intima parenco de Esperanto ol Palio. Sed aliflanke Palio 
havas pli intiman tonon pro siaj abundaj vokaloj kaj la simpla sonkombino, kvankam 
ĝi havas tre multon da duoblaj samkonsDnantoj. Tial mi fariĝis esperi, ke kiam oni 
volas eŝpsrantigi budaismajn terminojn, preferu sanskritan formon de vortoj aŭ teknikaj 
；.ŭ propranomaj ol paliajn formojn, sed se oni renkontas tro komplikan ssnkombinaĵon 

prenu formon pali an,sed kiam ankoraŭ restas malfaciloj oni faru modifcn per belp? 
de ĉina, tibeta aŭ japana formoj de la vorto. La studo ŝ?jne permesas al mi jtnajn 
regule jn: z

1) Por senoj sanskritaj kaj paliaj ĉh, dh, gh, ĝh, kh, th, dh, th estu uzataj Ĉ,
g, ĝf k, t/2) '• "/■■_・磐

kiel spato por F. spath, P. espatho
sabato por G. sabbath, A. sabbnth
teo por F> thd, L thĉ 
pantero por L. panthero, F. panthdro, G・ panther, A- panther・

2) Por sanskrita s sono, estas uzata la sono s；
kiel ses por S. sas 

pisti por S. pis 
vasto por S・ vasa.

3) Por ŝ iam sono s ankaŭ estas uzata;
kiel sago por S. sara.

Ankaŭ mi esperas:

4) Por kj aŭ khj uzi simplan sonon k ；
kiel kapti por F. capter, A. captive

• kanvaso por F. canevas, A canvas
kampo por F・ champ.
ŝakamunio por S. ŝakjamuni, P. Sakijamuni, J・ Ŝakamuni.
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5) Por sanskritaj dj, dhj preni paliaj ĝ; •• •二 ・ ' r

kiel gano por S. dhjano, P. ghanam, J・ ĝenu ； ! ; •ゝ

6) Por ĝ ptvus esti uzata ĵ sono, se okaze necesas tio por eviti homonimon ;
kiel juri por F. jurer, A juror, 7

ĵaluza por F・ jalausie. A. jealous. .

LA U NUA TABELO
Artikolo de D-ro ĵ. Takakusu (N.

7-8,  Jaro I, u Japana E-isto,0 19v7)
(N-ro 7) P・ 4 Budisnio, La koto

nujo; S badara ； J. uata (E. vaf el 
vatu mi), P. 5 homo de Indio.
((N-ro S] P. 4 Manĵusri Bodhisattva 

(Manĝuŝri), Bodhisena, Avatansaka- 
sutra^n Budha Vairocana (S. Buddha 
Vairoĉana). ・

<c Fundamenta Krestomatio v
P. 23 Mahadeva. P. 34 Karagara, 

Vataman, Bramano, Keĉava (Keĉava ?), 
Mrigavati, Madana, Mrigaloĉana^n^ 
Karnavati, Sulocana^n.
小 Antologio Interntician (de A 

Grabovski) •
P.128 Kriŝna (Krsna), P.130 Vai- 

miki (Valmiki), P.134 Ellora, P.179 
Paganini. 〇 .

€t Pola Antologio J, (de Kabe)
P. 90 Brahma, Viŝnu, Siva (Ŝiva), 

P. 91 Viŝnuo "
“Espmt〇” N.1,1927 (G.S.) (UEA)
P.13 Budismo. ハ:

n Esperanto ” N・ 3 XXVII (UEA)

P.12 purdah (kurteno)
“ Esperanto" N. 3, XXIX 匚 ・

P. 8 paria, hariĝano, budhistaj, ne- 
ariaj, karma, hinduistoj, Gurvajur, ] 
Malabar. : ĵ，

“ Esperanto ” N. 4, XXIX ；
P.14 Kaneri groto, * Buddho, El 

Benareŝ.
"Esperanto ” N.10 XXIX -
P・ 4 Bhagavan Das, en Benares, 

Gangon, Mahareĝo de JRain^gar, 
Bhagavad Gita, Arjuna (Arĝuna), 
Kriŝna^ kŝatrija (ksatrija), Ŝudra, vajŝja, \ 
bramanoj, brahmano (linio 17), Manu.

u Historio de la Mondolingvo"
ide Drezen)

P・17 Sanskrito, Gangeso, P.18 
Panini. bramana literaturo.

44 Konklude la internacieco estas kampo 
sufice marĉa aŭ glitiga・ Ĝi foje pli- 
similas iluzion erarigan ol certaĵon 
alkroĉiĝus al nia lingva bazo, sed ne 
Ŝancelu ĝin p^r troa proporcioy

Edmond Privat.

-LA DUA- TABELO
い;:、,< )

Esp. Sansk. Palio Esp Sansk・ Palio li

unu eka eko ses sas ĉha ノ i

du dvi dve, duve, du, ・sep saptan sattha• • II

di, do, dvi ok astan• • attha

tri tri tajo, ti- naŭ nav?n nava f

kvar Ĉatur ĉattaro dek desan dasa t i!

kvin panĉan • panda dekuhtr ；ekadaŝan ；： ekadasa ;い
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Esp. Sansk. Palio
dekdu dvadasan dvadasa
dektri trajodaŝan terasa
dudek vimŝati vlsati

akso aksa akkba
ĉaro ĉakro (rado) ĉakka (rado)
rado ratba (ĉaro) ratko (ĉaro)
dekstra daksina dakkhina

dento danta danta
doni dana dana
dio deva deva
dion devam
estas as as
frato bbra!:r bEa^u
inter antara antara

i interna antara antara
iri 1
juna juvan juvan
kairforo karpŭra kappura
kankro karkata k::kkataka
karafo kalasa kalas3
kie kva . ku
kulturi (ter) krisi kasi
krei karan a (kr) karana
loko loka (mendo) loko (mendo)
mezo iradhja maĝĝho
mi mad amba, rne
milda mrdu mudu

mort (ema) mrta
mortigi mŭreti
mortemulo mrjate marati
nazo nala nasa
ne na ni

Esp< Sansk. Palio
tridek trimŝat timsati
cent ŝata sata
mil sahasra sah こ S3a

nepo naplr nattar
("Vedaj naput)

nokto nakta, nis,. 
ms】 tha 
(ir.ej.nokto)

natta, nasa

nomo numan numam
neva nava nava
cs o asthi atthi
palaco prasado pasado
p^ŝti paŝu s (t ruto) pasu (bruto)
patro pitr p让U
pisti pis
raSio rasmi raŝmi ramsi
reĝo rala raga
regino ra；ni ra^inj
sago sara sara
63rpento ssrpa s ppa
suno surja* suri j □
sama sama sama (egala)
vesta vastara

■ 
vattham

vento vŭta, vajasti vata, vajati
vesto vesa, vostra
v:ご(seksa) visa
voĉo vaca vaĉo (vorto, 

pen o o)
tie tatra t atha

kio? kim?
•

Lim, kin
tia tad tad
& tiu etad etad
rang) rasana

(I) La vorto 般若 pannja estis uzita por sanskrita vorto praĝna, ssd ĝi ne estus*  
transskribita rekte el pragna> Scnskrita praĝna estas pこnna en palio. Tial Ia formo 
pannja laŭ sia fonetika karakterizaĵo certe estas derivaĵo de palia p:.nna, se ne, de iu 
simila dialekto. Ni povas klare vidi la faktcjn, ke la tradukistcj, tripitakoj por 
konduki terminon en ĉinlingvon ofte preferis vorton palian nu similan dialektan ans atcŭ 
sanskrita origino, kiam ĝi ne akordas fonetike al ĉina ling/o laŭ sia sonaro: ekzeirp> 
la vorto 阿羅奠 arakan,沙I, り famon pDr sanskrita arban (arhat\ ŝramana, laŭscns ili*  
ge eslas, identaj, sjd kiam ni scias ke la vortcj arban kaj ŝramana estus arahui kaji
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santana en palio, ni konstatas la praveccn de la tradukistoj. Ankaŭ Ia plifruaj tradukistoj 
uzis formon 耆閣崛 giĝakuc por gridhra-kuxa, kaj plimalfruaj tradukistoj uzis 姑栗陀羅矩 

吒 guridarakuta, la unua estas transliteriga de p ilia aŭ s/msona dialekto giĝ?ha-ku4〇. Pli 
malfrucj tradukistcj efte menciis malprecizaj transliteraĵojn faritajn de fruej tradukisto 
La vortoj, kiuj menciitaj kiel ma*precizaĵn  de plimalfruaj tradukistcj estas vorto samspeca, 
kies ekzamplojn mi prezentis ĉi supre, do ili ne estas faritaj senkonsidere kvankam, ili ne 
koincidas al sanskrita formo. Entute la trr nsi让erigcj de pli fruaj tradukistoj certe ne 
estr.s arbitre faritaj kiel supozas iu japana studanto, (p. 210 Sanskritolcg:〇 kun komentario 
de D-ro Sakaki-Ejozabro 19 ?S). 1

(2) For vorto Bjdao, kiun mi uzis por mia traduko de la verko de L. Narasu kelkaj 
estimataj samideanoj prezentis sian malkontenton, k?j rekomendis vorton Budh〇. Verdire 
ankru mi malkontente uzis la vorton Budao, ĉar mi amas originan vorton S. Buddha, 
P. Buddho ne pro surpapera formo, sed pro ĝia sono, kaj mi deziris preferi formon 
Buddo,*  sed humile sekv s cŭrcpmcniera Budho・ Sed sinjoro Cssaka だp 〇?is la formcn 
Baddo kaj Budho dirante, ke la dd kaj dh sonkombinoj estas tute fremdaj en Esperanto, 
kaj mi estcs kcnv*nkita  pro ĝia teoria praveco. Ankaŭ lastatempe kelkaj eminentaj 
eŭropaj samideanoj preferas la formon Budao ol Budho. Ekzemple la Flena Vortaro de 
Esperanto (SAT) kaj la vortaro Esperanta-Angla de Millidge (neva eldono). La lasta 
enkondukis la formon Budao Sangante la antaŭan Buddo.

Mi opinirs, ke la formo Budho estas blinda obeo al eŭropa surpapera formo, ĉar 
srnskrita cu palia dha U JJ somo ne estas d + h s: noj, por tio sinjoro Jokson aludis 
enkonduki ncvrn sone n kun propra litero d. Sed mi deziras solvon por ĝenerala uzo 
en la limo de tradicia Esperanto. -

Tiam Budeo 三nkzii icm konsiderinda, ĉar Budao nature ŝanĝas en Budco, kiel same 
reĝo por raga.

Iu tibetlirgvisto paro is al ni aŭd nte, ke la vorto bud' jam estrs okupata de alia 
ideo, al ni parolis, ke estus kcnvcne buto kŭ tibeta dialekto. Kaj okaze mi prezentis 
mian deziron, ke mi estcs kontent?, se oni p^rmesrs uzi la formon Buddo, kiu estu 
prononcata Bud-do, Bud-daro, li diris al mi maloportuna, ĉar ordinare cŭrcpancj ekparolas 
preskaŭ same ambaŭ budo kaj buddo krj nur la vokalon antaŭ du konscnantoj iom 
mallorgs. Tial uzo de formo buddo ns estcs rekomendebla ĝis tiam, kiam eŭropanoj 
alkutimigas prcnonci du samrjn kcnscnantojn kiel japanoj faras. Tamen la formon 
Buddo eble aprobcs italrj s^midernoj.

En la lasta aŭtuno sinjoro Kaŭasaki-Naokazu diris al ni, ke Ia lasta solvo estus 
preni por gi budo. Tiam s njoro Okamoto-Joŝicvgu ankaŭ diris, ke li prefercs bude n 
ol budhon.

Nu mi konfesu mian cpinicn, mi jam estas kontenta uzante Budao-n, Ĉar ne

* La formo BODT O (EO△△〇) estis uzita por Budao Fur ormoacro ĥiiia de la reĝo 
Kaninko kiu regis Nori.liln^ujcn kuj Mczazio» en la dua jarcento.
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Budaismo
el"Esenco de Budaismo M de Lakŝmi Narasw

' 用 ' ： tradukis TAKEUĈI-Tookiĉi 」

(ヽu BUDAISMO estas sistemo de filozofio kaj praktika etiko aŭ religio ? La respondo- 
f • al tiu ĉi demondo sole dependas de la difino de la senco de la vorto religio. Se per 
la vorto religio estas signifata io, kio inspiras homon per entuziasmo kaj fervoro, kio iga® 
komon deziri tion, kio ŝajnas al li la plej bona> kio montras antaŭ li la plej altan ideon 
de perfekteco kaj levas lin pli alten sup^r la nivelo de ordinara homo kaj vekas en li 
sopiron al pli alta kaj pli bona vivo, kio unue ĝermante kiel iu sopiro en homa koro, 
poste ekfloras kiel forgeso de memo kaj servado al fratoj; tiam BUDAISMO sendube 
estas religio, ĉar ĝi donadis moralan entuziasmon kaj spiritan ĝojon al proksimume kvin 
milionoj da homoj en la mondo, kaj servadis por savi homcjn el materia sufero kaj 
malbono, kaj estigas ilin bonaj, grandanimaj, puraj kaj kompatemaj. Tamen se ni 
opinias religon tiel,ke ĝi devenas de V sopiro por io nevidebla kaj nekomprenebla, aŭ 
de la ssnto de io senlima, aŭ de la timo de io supernatura, kion oni prenas por la 
origino kaj reganto de ĉio kaj al kio oni sentas sin dependa kaj alpetas je sia- adoro; 
tiam BUDAISMO ne povas esti nomata religio, Ĉar BUDAISMO absolute rifuzas ke 
homo apogas sin al io supernatura, kaj ĝi postulas al homo ke li nur apcgu s n sur 

sin mem por liberiĝi el la mizeroj de la v：vo・
La plej evidenta karakterizaĵo de BUDAISMO estas tio, ke ĝi koncernas nur faktojn, 

一kiuj nun okazadas en homa vivo sur la tero, rifuzante ĉiujn hiptezojn pri agnostika 
mondo. Bagavo iam diris al bramano, " Bramano, oni ofte trovas sramanojn aŭ bramanojnt 
kiuj asertas, ke nokto estas t?go kaj tago estas nokto. Sed, bramano, mi diras, ke nokto 

renkontis okazon malcportunan en ĝia uzado. Kaj mia deziro estas gardi purecon de
:，、わ・.};二 ■ 2 声. ■ . . レ
Esperanto, ol insisti iun ajn formon surpaperan de Ftitolo de la majstro, kies naturo estas 
absoluta cedemo, krom morala aktiveco-

ゝ、;i 'ゝ・ .•
Sinjoro Georgo Karczag prezentis sian opinion pri elparolo de Budho sur Biblio- 

grafia Gazeto n-ro 4 en recenzo de mia libreto BUDAO : " Se franco aŭ italo ne povas
(i !― *■  / • •bわ切电3
elparoli la sonon h post konsonanto, li povas ĝin sentigi per la mallongeco de Ia 
u-vokalo kaj per iom da paŭzo post la d (elparolo certe konforma al la sanskrita : budt'〇)."

La ideo estas tre allogi, kaj maniero estas delikata, kaj ĝi plaĉas al iaj samideanoj, 
sed la allogeco kaj la delikateco estas sorĉaĵo danĝera kiel same Idista natureco, ĉar 
cni permesas escepton por kontentigi individuan guston, tiranoj enkondukos abundajn 
neologismojn

Kaj mi kredas ke konsideremaj samideanoj certe elektos sendanĝeran solvon, simplan 
formon/ kiu havas unuecan s gnifon kun unueca elparolo, kaj ĝi fariĝos populara kzj 
familiara por esperanta popo!〇, kiel la vorto Kristo, kiu devas esti a Ĥristo se ni fidele 
imitas la senon de ĝia origina formo: Khristos (greka).
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estas nokto kaj tago estas tago.,> Al la alia bramano li klare diris, kĉ Tata^ato estas 
sendepanda de ĉiuj teorioj・ しa deira punkto de BUDAISMO estas nek dcgmo, nek 
kredo al io supernatura, sed fakto, ke ekzistas malĝojo kaj sufero — ne nur malĝojo kaj
sufero sole de malriĉaj kaj mizeraj homoj sed ankaŭ de homoj, kiuj vivas lukse kaj 
komforte. Kaj ĝia celo estas nek ĉiela regno, nek unuiĝo kun Bramo aŭ kun Dio, sed 
trovi por homo rifuĝejon el la mizeroj de la mondo en sendanĝera haveno de morala 
kaj racia vivo per sinkonkero kaj sinkulturo. Budaanoj ns atentas naturon de la mondo 
tiel multe kiel komprenon de ĝia praktika flanko. Vere ili estas reEgiaj koncerne tion, 
ke ili kredas ke ia rilato de morala energio determinas konvenecon kaj efektiveccn de 
unu tipo de vivantaĵo. Eĉ se ili ne kredas supernaturan personecon sendependan kaj 
objektive ekzistantan, tamen ili kredas Darmakajon, realecon praktike rekonitan koncerne 
al sia fina relativeco je iliaj idealoj kaj tiu ĉi kredo same konservas valoron kiell^i 
kredo je aktuala persona dio.

BUDAISMO, kiu metas sian fundamentcn sur firma roko de fakto, malsame al tiel 
nomata revelaciita religio, neniam rifuzas la lastan privikgion de racieco, kiu sin okupas 
kiel fina juĝanto de la varo. Kiam B?gavo vizitis teritoricn de Kalama-Princo, lia fami
liano diris al Ii; u Biigavo, bramanoj kaj sektaj instruistoj nin vizitante predikas sian 
doktrinon. Kaj ĉiu el ili solene asertas, ke sola vero estas lia instruo kaj ĉiuj aliaj estas 
falsaj. Pro tio, Bagavo, ni dubas kaj ne scias kies instruon ni devas akcepti?Bagavo 
respondis, " Tia dubo nature devas aperi en la afero. Ne kredu la tradiciojn pro tio ke 
ili estis parolataj dum multaj generacioj kaj en multaj lokoj; nek kredu ion pro tio, ke 
ĝi estas fama kaj priparolata de multaj homoj; ankaŭ ne kredu tion, eĉ se oni diras ke 
tiu skribaĵo estis verkita de sanktulo en antikva epoko; nek kredu la imagon, pensante 
aŭ ĝia eksterardinareco, ke ĝi devas esti inspirita de dio aŭ io mistika. Post ofta 
observado kaj analizado, se ĝi akordas raciecon kaj ĝi alportas al vi mem kaj aliaj homoj 
•bonon kri profiton, tiam akceptu ĝin la unuan fojon." Tial BUDAISMO ne postulas, ke 
oni akceptu ĉion ajn blinde, nek ĝi postulas, k。oni kredu por kompreni. BUDAISMO 
neniam respondas al ia aj 1 demando; ĝi estas vero, ĉar ĝi estas neebla ； oni kredu ĝin, 
ĉar ĝi estas nerezonebla.r Oni ofte diradis, ke "volo de kredo ludas pli1 gravan rolon 
ol racio en homa vivo・ S? mi unu fojon akceptas la volon de kredo, same ni devas 
permesi la volon de malkredo. Plie Ia volo de kredo s gnifas la volon kredi ion aŭtentika, 
kion oni sentas ne aŭtentika- Kaj ĝi s：gnifas nenion alian krom la decido trompi kaj 
hipnotigi sin por akcepti ion, kio estas evidente malvera, kiel veran. La volo de kredo 
fine estas nenio alia krom la volo trompi unue sin mem poste nature alizn. Ĝi estas 
belsona nomo de hipokriteco, ĝi estus bona por preĝejo kaj jezu让arioj, sed estas malbena 
por tiuj, kiuj serĉas rel glon aŭ veron. Ĝi donas agrabla senton en imagado, sed ne 
povas havigi konstantan feliĉon, aŭ ne ebligas homon batali kontraŭ forto de mallufno. 
Se religio estas scio sed ne certeco sed ne dubo/ reala espsro ĉe la morto sed ne(ĝemado 
histeria, la leĝo de homa vivo sed ne ekstazo nebula, konvinka d finita kaj logika sistemo, 
kiu havas firman fundamenton, sed ne senrespondeca deliro de emocio, tiam nek 
superstiĉo, nek simpla tradicio, n^k volo de kredo, nek praktika utileco, nur sole racieco 
devas es：i fundamento de rei'gio. En la Ĝatakamalo estas dirite, ke tiu, kiu dubas 
validecon de racio psr diskutado, perdas sian ropran poziĉion.
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佛敎關係のエスペランタージョ
(Esperantanoj pri Budaismo) 

實のところ斯廉ながは私には不向きだと思 

ふ。何故なら私が『今後エス運鋤の進展は・ 

エスペランチスト逹が各自の生活をしてゐる 

祉命の部1马を綠化する努力の如何にある1と 

考へて.佛敎界"綠化を意識的に考へる樣に 

なったのは1U3) からだと思ふ、だからそ 

れ以厨のエス文獻等はやっとは年以径に兎集 

したものに過ぎぬからであるc而して十年以 

上も前の小さい謄窈刷などは今H巳に消诫し 

て・全く盲德が海屮に浮木を探る喩えの棵に 

難か•で不可诜に近い有標である。せめて比較 

的にでも完仝な蒐集をと心掛けてI」下努力を 

つヾけてゐるから先耀諸±の御指誓と御按助 

を念願してやまない。

兎に的今私の口についたものだけを連記し 

て見ることにする。

(A)雜誌，書籍より拔萃の部

Nia dankeco al Indio.
高楠順次郞师士

エス和封課でJapana E p-iso誌に連載さ 

れた第二囘目の Voi.1.N-ro 8 (marto)(1907 
年)。

我國五十音の配列が梵語に由來してゐるこ 

とに就て、簡單に記述されてゐる。勿論血接 

佛敎文獻とは云へぬかも知れぬが、關係は深 

いと思ふ〇

La Budanasko.
小坂狷二譯

和漢占典反譯『□珠集』(PjJ.J el Is 
Onen.o)第9頁一11Ĵ頁.1血1.［J本エス社發 

行。

徳川叮代の「釋迦ハ相倭文庫」より「佛涎］ 

の部を譯出されたもの。

El uHindaj Fabloj".
淺井惠倫譯

''Lh Bevuo 〇除ntx" Jaro III.(1922) 
N70 6, paĝo 】0・ N-ro 8, paĝo 4, N-ro 
p吨c 6.に［百喩純」よリ六の物歪が意譯さ' 

れてゐる。

Pri Homa Vivo.
淺井惠倫譯

° La Kcvuo Orientau Jaro IV,(1923),

处山 慶•

N-ro ?9 paĝo 7.
貝宗で「御文」と・稱する盘如上人于做集力 

mの「白骨の御文」を譯したもの。

La Lumo・

中西義雄課ミ 

大正14年Q9⑹G )］1Tk「新愛知」新El 
エス語褪に揭載せられたるもの、護佛欲「光」 

ー編四節のエス譯っ

Tanniŝo: Libreto de bedaurado pri dcilaakigs 
kredo.

東宮豐逢課

昭和2年0927》貝宗の【歎異鈔」を和エ 

ス對譯にて「信濃毎匕新聞」學馥細へ.让ぬ 

を囘に揭載されたるもの。

La Sukhavativjubo.
野原休一譯

昭和 4 年 ¢1929) "La Kevuo Ori血/ 

N-ro 9, N-ro10, N-:〇 !1.の三冋に辿載さ 

れた阿涌陀細の梵文よリの譯。

Budhismo kaj Esperant〇・

Gこ〇 II. Yoxon・

ドイツにて發行されてみる“Ilcml〇 de 
Erp 〇n誌の19J1年 N-io1.に揭載され 

た。佛教Ĉとエス語の關係に就て書かれたも 

の。

La Gkŝtupa vcjo de EuĴho.

Geo II. Yox^n.

萬國エス協會機閱誌發行"E p廿:mo"の 

年 N-o 3, pugo〜ーも に揭敬されたる。 

『ハ正逍』の!2明。

Vajira, filino ds FaserŭJi.

商 品世譯

La Revuo Oricnta/r J ro XII (1阿), 

N-ro 6. paĝo 1SJ-1SC.に揭載tれたる佛典 

「賢愚經」中の［波斯洗王女」の比验物語の 

譯。

Kreskado de Regidino.
南品i»:譯

u Efperanto K'boĴan 誌 Jao U (1山;“
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N-ro 6, pego C4,に揭載されたる「百临經」 

中の「王女の成長」の課。

La prezentilaj 20 malĉefaj aferoj de la 
Budho.

中两義雄譯

昭和6年0931）10刀「現代佛敎」誌C大 

雄閣菠行）S3頁に揭載されたる「四十二章 

輕」山の佛說二十の難事の譯。

La motivo, kiu koaverlis min al Zen- 
Budhismo.

Zara Ormsby C孤雲）

昭和：年Cl932；!几「優生學」（大阪市ロ 

才・僵生學會發行）N-ro】・p:ĝo 45-46,に揭 

載されたる。「禅に入リし動機」と云ふ米人雲 

水僧の小論。

Karmo.
M. CollinH. tradukis 〇. Co】】yn・

1?23 年 Efpero Teozofia, Krakovski 1；' 
Pr:.l）:i, <\ĥos*ovakio, より出扳さ讥た單疔本 

° Lumo sur la vcjo kaj karino"の paĝo 
27-30に揭載されたる『業｛に就ての文c儼密 

には佛敎文獻と云ひ弼いかt知れぬと思ふ。

Afcrismoj.

Trad. ĉe N. A・ Boro vko.

パリーの P.esa E psrantistn Societo 發行 

の 44 Fsperantrj Parle:oj M Cポケッ I、形）La 
unua ferio, paĝo 5-6.に揭載されたるもの〇 

法句經 6）, 207, 228,し4J-243, 223,124, 
201,103,lC4t 2C2, 277, 278, 279 の十三偈 

を官ましたもの。

La hkda Imperiestro Aŝoko kaj la roma 
lmperiestro Marko Aŭrelo.

cle P.of. Gaetano Fecchi.
・ ドイツの 〇 de Erperanto ° 誌

1933年、N-ro 36, 37, 38の三囘に連載され 

た\印度の王A^nkoとローマの王 M. Aŭrelo 
との比較論文。著者は仍太利Breccia市の同 

志ゝ

La BuĴaismo.
de P.of H・ !lccbmann. 
Trad. Jozifj Myjor.

4t Oomoto Internacia ）f 誌ド193：;年 8-9 月 

號.11J1號、19二4年1刀號、4刀號に連載さ 

れたもの〇 Amsterd^m大みの宗敎史敎授!I.

Ilrcĥmann氏の「｛〇敎」をエス課されたる記 

那。

雜誌「垢］Esperanto御
即和9年JJ第一虢發行、刀刊、瞎 

寫刷.菊版・甸號數可の皿山槻あリ、佛敎 

記事、佛敎文歐エス課抿載さる。C虫京.新興 

佛敎靑年同盟文药部川版っ

Buddhism ia England 誌 Esperanto 搁

（London, Thn I uJ<ihkt Lenige 發行）

】9叩年5JJ、第一號發行、7-S兩月を除い 

て年!0囘Ŭ刊佛敎雜誌、四六倍丿臥、英語を 

誠み得ざる歐洲各阈人のために第四卷迄毎號 

1頁ー4頁のE.p-o欄あリ。特に1928年、 

M：ijo, Voi.3, N-ro 1.の E«p-o 欄には、同 

誌 E；p・〇欄過去ニケ年の仕净と將來の仕序 

の豫定が要約して示されてわる。而してこの 

Ejp-o 欄は Budhana Ligo Esperantista の 

oganoの役も兼ねてわる。B. in E.誌の觀 

斬主任S-ro A. C. Maci】の努力になったも 

のでちるc現在のG. II. Yoxon氏の主寄す 

るB. L.E.は・このEspo欄の成長獨立し 

たものと云ってよい。

The BuddhMm in Burma 君 Esperanto 攝
(Burma, Internationul Bude hihi

^1 istion 發行)

1932 年（5 か、Sĵ:iei N-ro 7 に初めて Esp-o 
欄を設けらる。主としてビルマ韶英語の麻敎 

雜誌。1922年7-8月號E、p・〇様;には.|歸 

依佛;なる G・II. Yoxon氏の Esp-o文か 

頁あ几

「靈鷲」誌エスペラント欄

（京都.网【り窝等學院・更鷲倉發ろ） 

昭和9年C1931”月、第:號發行、膽爲刷、 

菊版.6頁のEp-o棍あり。

注苑tJ=La penseto = H^marano.
く姬路市外.栗山村、法同寺發行）

昭和6年C；931）12B,第一號翎人丿J刊・ 

印刷・菊倍版大四頁の新聞式のもの。麓谷蔥 

氏が個人的に初めは 寺 報として!II版せるも 

の。エス語直傅記が及エス文も少々ありc上 

記の如く漸々標題，う變更せられつ\刊行され 

てゐる。

勲字濟世軍エスペラント欄

C佛敎濟.世軍酣字山版部）

大正15年〇9£6）ッ西義雄氏と盲人上山順 
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三氏相諮り■四月號より「點字濟世軍」誌上 

に・エスペラント購義其他のエス文記ザを揭 

載しっゝ今Hに至れり〇

* « *

尙この外に:——

"Unu tago el la vivo de Ikkjii."—"Revuo 
Orientan 誌 Jaro 10, (1929) N-ro 〇, N-ro 
4,武者小路實篤氏作,桑原利秀氏譯(同つの 

作が谷大の L> Pace 誌 Jaro 4,(1925) N-ro 
7,に谷山弘藏氏の譯で載ってゐる)。

,G Fadeno de Araneo.n — u Esperanto Kiboŝa° 
誌・Voi. 2,(1931)N-ro 9,芥川龍之助作. 

佛陀を取扱ったSĉ話.安西山鶴了氏譯。

"Budao kaj Songoku.n 一 し：i Bulteno de
K. E. A・ Jaro 4 (1934) N-ro 4-5.武者小路 

實篤氏作・H- Takahasi氏譯，

(•等が私の目に付いた。尤も是等は佛敎的氛 

例氣乂は佛陀を素材とした文藝作胡と云ふに 

過ぎぬ。ものかも知れぬ而して此の程庚のも 

のならこの外澤山ある答とも思ふ。

(B)雜誌類の部

La paco.(京都大谷大學E$p・會發厅)

大正11年.(1922) 2丿J第壹號發行.大正 

15年3月.Jaro 5, N-ro10の發彳了として休 

刊さるc(但し近く復活發行の計畫ある山)第 

ハ號迄は手で書いた謄爲刷、第九、第十號は 

fikribma«inoの謄寫刷、兎に角世界を目當と 

してゐる意氣がi張ってゐる.各號相當彪大な 

ものであり・當時のエス界に氣を吐いたもの。 

阿彌陀經.四十二章經のエス譯あり。

La sankta tilio.

C京相;龍谷犬學从p・會發厅)

大正14年(192め10月，第1號發行・昭和 

4年0929)3刃第6號を發荷して休刊され. 

昭和9年(1934) 3 J｝復活して第7號發行さ 

る。全部謄寫刷、彪大さに於て内容に於てLa 
pacoに次ぐもの。歎異鈔、敎行信證のエス 

驛あリ〇

、佛敦濟世軍「 エスペラント號」

• C佛敎濟世軍エスペラント部發行・)

・大正14年¢1925) 4月、第1號發行・同年 

B月迄每J1發行、第五號を最終丄する.菊平 

截の謄寫刷、內容は和文にて、Esp.の寛傅と 

K p.初零講義を主とし、Ne・Esp・istojを口當 

としたし00 H哂義雄氏.豊島能叙氏の企圖 

と努力を多とせねばならぬ。 ..

La lumo senbara^
く若松市無礙光社發行)’

大正14年¢1925)10 fk號1發行、大正15 
年C 1926)6 f]第9號發行・7月より表紙は同 

ーなるも內容は佛敎濟軍の布敎雜誌と變化 

し・時々和文のエス語宜偉記事を揭載するの 

みとなり第廿號にて廢刊さるc全部印刷、菊 

版本文〕2頁宛、第9號迄每號第一頁に佛敎 

文獻のエス譯あり、終の部大牛は初等エス講 

義。佛敎エス運動最初の印刷エス文獻であ 

る。中西義雄氏企島龍袋氏の殉敎的熱意の經 

管により、前記「エスペラント號」の身藩り 

として發行せられしもの。

La libero.(屮西義雄氏個人雜誌)

昭和5年C1930) 2月,第1號發行、菊倍版 

の Maŝinskribita hektografo〇 全部 Esp・文、每 

號約6-8頁.今日迄13號發行.不定期刊伉 

野原休一氏譯「普門品」及屮西氏謹「イエス 

か親弩か'」等の揭載されたるもの。

Balteno de B・ し. E. ‘ .

(英感 Sadhana Ligo Esperantista 發行)

1931年Jau ŭau・〇"Ma rioを第一號として發 

行、Kvaronjara organo de BLE.菊倍大 4 
頁、全部タイプライタアc N-ro 2. 〇頁、 

¢N-10 3より卬刷となりI小Budhismoとな 

る。)BLE・趣意書・經營法を主として.「法 

旬經」のエス譯~部揭載さるC

La Budhismo.

C英國 Budhana Ligo Esperantista 發fi)

193】年 N-ro 3.發行、¢Bulteno de BLE 
の成長であるヵ、らN・roを繼續してゐる〇)耶 

四囘。四六版.印别、每號約5頁一1〇頁、已 

にN・ro11を號行、熱心なる同志S-ro Gto 
JI. Yoxonの獻身的努力によるもの・內容は 

法句經のKsp.譯.佛敎術語辭典私案の羅表 

其他、定價1部1respondkupono.會費隠意・ 

Agento por Japanujo京都市左京區南禪寺町 

慈氏院柴山段。 ;

Infarniilo de JBLE.

(Japana Budhana Ligo 
Esperantista 發冇)

昭和6年〇931)7 J]/N-ro!を發行・今 

H迄巳に!2號刊行、菊版謄寫刷、第1號よ 

り第四號迄は、各號10頁一16頁にてJBLE 
の創立當時<5 JJ)より10月の絡成大曾を 

總て12月機關紙!a Lumo； Orientaの發刃 
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される迄・機關紙の役割を持ったものc內容 

殆んど円本文主として迹動の方針經過の報 

吿。五號以下は單なる數頁の報吿のみ。

La Lumo Orienta. (Organo de JBLE.)

昭和6年〇931)12月.N-ro1.發行.今 

白左にN-ro10 (Jaro IV, N-ro1)迄刊冇■ヽ 

菊版 印刷.內容は主としてエス文。法華純 

藥草喩命.化城喩品のエス譯其他の佛敎記事 

及和文のエス語宣傅記那。每號約16頁一20 
頁。年四河發行、會費をヶ年金壹京都市 

六條通高倉角、高倉會館內。

エス語部便り

(佛敎濟世軍エスペラント部發行)

,昭和S年C19A3) 5 JJ、整一魏發行・不定 

期刊ユ・、菊版五、え頁瘠寫刷•內容主に日本 

文、同軍エスペラント部のinformilo.

La Voco.

C臨濟宗大學エスペラント會發庁)

・昭和9年3月創刊號發行、謄寫刷、菊版44 
頁の大册、E<p.會のorganoとして1‘|眉のも 

の。興味を繕込むだ編輯ぶりもよい。'•ゝ［血 

noto por Jup:ina-E-peranta Budhisma Termi
naro n五頁」:部迄あり〇和文約13貫.Esp・ 
文約31貢、

(C)車行本の部

Historieto de la Nanzenji Templo.

. 南・晶世譯

昭和3年Cl928511fi.押宗本山南禅芋が 

外人の案内書として出版せるもの〇エス文英 

文合ネ・四六版〔6頁、定價金】〇錢、〒っ 

錢。京都市左京甌南禪工内宗務本所發彳九

La Dek Bildoj de Bovpa stado.

.. 柴山 慶譯

昭和S年〇930) 7月.初版.12 )1二版發 

fr 押宗の敎義を牧牛の比喩にて說いた「十 

牛の阔」のエス譯、初阪は同年7刀 ハワイに 

〇1!かれた第一网汎衣平洋佛苛大會に際し、佛 

化靑年會代夷統カ宗博氏が舉加者に贈るため 

k . Es{)-o宜傳のために、佛化社より出版せ 

るもの〇 二版には"Okaze de la dua eldono ” 
なる4頁の說明が加へられてゐる。四汽版27 
((〇押繪审!板w枚。定價び錢.〒2錢。 

は祁市六條通高倉角・高倉會館內、日本佛敎 

エス聯盟JU次” >

La SukhavaUvjuho.

野原休丄譯’

昭和7年(1932) 5 JJ ®行.前述の如く嘗 

てlh Revuo Orienta (1929 年 N・ro 9,10, 
11)誌上に發表した阿彌陀經エス譯を糠めて 

出版せるもの。梵文よりエス譯、卷末に漠譯 

を添へてある。菊牛截型、エス文13頁、漠文 

7頁。定價15錢・〒2錢。東京市本鄕［乐 

日本エスペラント學令發荷。

La Kodo de Kronprinco Soofoku.
"「よ•’ゝ，:高石 綱譯

昭和7不(19出)9月、嘗て“S Lumo 
Orienta^ 0932 年 Voi II. N-ro 2, 3, 4)誌 

上に發表された聖徳人子の十七條镒法めエス 

和對譯、菊平截型、21頁、定價15錢、〒2 
錢。上記ロ本佛敎エス聯盟發行)

Budao.

;1 •・「•'' 1 竹內藤吉譯

昭和8年¢1933) 4刀發行。印度マドラス 

大學敎授しaksrui Nara u氏の原著“The 
Fssence of Buddhism n (立北俊道敎授［|本課 

F佛敎の耍諦つ の第一章「歷史的佛陀」の工 

ス譯、一般佛敎徒又は佛敎をこれから知らん 

とする人々には實に好個クノ讀み物であるc八 

頁の□繪寫jgも好い。附錄として'停て英國の 

S Budhismo誌 N-ro 4に揭載された"T小 

Sep principoj, kiuj kondukas al prospero '' な 

る「長阿含經」から取った-•文がある。此の 

ネは岡 ネ 好次氏あ u Rimarkoj pri novaj 
radikoj ''なる一文があり、''Tabelo de kelkaj 
propraj nomoj kaj teknikaj vortoj " 2 頁と共 
に、ね敎術語硏究の人のえ非客考とすべき點 

に於て、佛敎界に於ける出色の文獻である。 

菊半截型・本文3頁、附錄8頁、其他6頁。 

特價6〇錢・送料2錢。石川縣山代町.竹內 

藤吉氏發行。

La Samanta・Mtikh8pafiv8110

:野原休一譯°

昭和8年〔1913)1!月發行。嘗て中西氏 

の個人雜誌しa libero N-ro 2, N-roふに揭 

栽された法華經普門品］觀音總)に更に偈文の 

エス譯を添へて出版せられしものC偈文のみ 

梵丈と漢譯とが卷末に添えてある。梵文は 

JBI.Eの太宰氏自から植字し・谷大の泉敎授 

が校閱されたもの。附錄として“KM】 ne 
:'Budao ? ”なる文四頁あり、卷毘の“ Pio- 
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praj nomoj ^mn^literitnj koj vortej ehanskrit- 
igitnj " 4頁と共に、佛敎術詰硏究の人の是期 

參考とすべきまゝのなる點に於てヽ竹內氏の 

Budaoと對比的に興深き文獻であるc四六版 

£4頁、附錄1頁。定價4U錢・〒：錢。上記 

□本佛敎エス聯盟發わ)。

・エス文稿な佛敎術話辭典

竹內藤吉編藝

昭和3年〇93)】2月發行、菊版、瞎寫刷・ 

130頁、序文チルダルス氏、ヒ利語チルダル 

ス翩典上り54語、梵.:Sアプト辭典上り54語 

を英文よりエス課したるものを編輯、兎に角 

譯者と編瞬印刷者との努力と熱意に敬意を表 

したいc硏究途上にある佛敎術語乙叭究者に 
は是井必要なものと思ふc非賈品.ガ川縣江 

沼郡山代町・竹內腔吉氏發厅〇

(Ĉ) Folio類わ部

Aoorco pri proponita hternccia Ligo de
.EuĴhioaj Esferaotis^oj.

1924年く大正13年:)10 JJヽしondonの熱心 

なる Budhana E p-i to S-ro A. C. Murch が 

國際覘敎E p-ivo聯盟を設立せんとして.各 

國の同志に發送したynoncf)Eoである。

Programo proponata de lnternacia Ligo de 
Budhanaj Esp-istoj.

恐らく上記のArume「〇】ioと共に發送され 

たものと思ふ、kribita folio四枚»や 

ゝ創設宣專號の雜誌と云ふてもよい程の內容 

佛&稱神を說き.伙敎運動にE ：p・cの必要を 

說き・「三歸依「五戒」のパ-リー語エス語の 

釣譯.鄴宗演帥の法話の一部、京都谷人/英 

文 *•  Eufstern Buduhut''からの拔萃、1. L. B. 
E.の「】削規約.そのorgano及內容豫定記 

步に就て、戀智學協》會の主唱で設立された、

BuJdhiist Loclgen Iこ就て等々〇然しこの雄 

々しい Londcn の A. C・ Marci!氏と しatvujo 
のEdgaro G.-ot氏の企は未だ機を得ず流產 

に終ったのであった。

Budhana Ligo Esperantist& 設立趣竜费

多分1926年ロンドンに於て靈鹫學弘會か 

ら獨立したt Lodgeが英文雜誌 

>,Buddh sin in Engin lf,を發厅すると相前 

後して出されたものと思ふ。㈣只倍版人一頁 

の印刷folio.英國に於ける佛敎迅動がpli 
vig aになって、! u k.ĥis LHgcが設立され、 

B. iu K,誌が發厅される好機を捉えて、その 

Esp,欄をとし、先年延期された!-1- B Eを 

今度は、"I^udhtuia Ligo Esp-ista,, と云ふ名 

のもとに設立する。とて目的希望等を述べ・ 

全世界のEsp-i.turoに喚びかけてゐる〇

[(Tdhism in England.

1926勺ミB. in E・誌の發刊と共に出された 

ものと思ふ。印刷.四六版倍大一頁の ⑹呱 

上部に英語にてBiKic hist Lo !geの使命及B. 
in E.誌について下部にエス文で同樣のこと 

及B・in E・誌が英語を解せざる國氏のために 

Esp-o聊:を設けることに就て書かれてゐる。

La unua parolo de 1'Siojoro Buddha post 
Lia lumigo.

1921927の間に川たものと思ふ。印舐 

四六灰倍大一頁のfolio.[初轉法輪經」の耍 

約をE；p •〇譯されたもの。恐らく B. in E 
誌の何れかの號に出たものを更にfcEoに別 

刷したものと確信する。

Esperanta Resumo de " La rezonata klarigo 
de Ia Budhismo laŭ la okcidenta Vidpunkttt?

1928 年 7 J} B in E.誌 Vo\ III, N-ro 
31に出たものを更に別刷したもの。四六借 
大一页, 囑

* # * *

宗敎雜誌や宗敎新聞に揭載せられた日本文 

の佛敎エスペラント運動に關する記来は、主 

として宣傅文風のものが多いから、前では全 

部割愛することにする。

以下竹內藤吉氏より ' '
「柴山さんの記導の中におちてゐるので氣 

づいたものをおしらせしますひ

Dj kio dependas ia malbono en la(nondo?
tradukis D-ro K. Bein

「模範エス獨站」(叢文閣うに秋E雨雀和諏 

並註のそへたトルストイの物ではあるがまち 

がいもなく「法句密喩繩」から出たものであ 

らう。山邊赤沼共著聖典物誌P・170—177 K 
出てわるものと同じ話である。

Eĉ mi tion ne scias 東宮 JJ達譯

La Revuo Orienta Jaro VI! 〇 926?, N-ro 
11一13, Jaro VIII (1917) N-ro 1武者小路 

實篤原作。迦昆聲城の滅亡の話を材料とした 

もの。」



佛敎及エスペラントに於ける民族主義の問題

（Pri Naciismo en Budaismo Kaj Esperanto）

淸水 順吉

1
宗敎には、其の發主史から見ると二の型が 

存する。ーは■民族的色彩瀝厚なるものにし 

て.印度のバラモン敎、ユダヤのユダヤ敎・ 

日本では神道の如き是れに屬する。他の一つ 

の型红 民族觀念を超越して普遍的な人類意 

識ノノ上に其の敎理の并礎をおくもので.これ 

は、何れも前の自然奈敎より發達したもので 

ある。ユダヤ敎から出たキリスト敎・パラモ 

ン敎を背景にした佛敎など皆然りで.日本で 

は大▲敎など大體之に類するものと見てよい 

であらう。

これは.言語の發達史から見ても.全く同 

樣であって.各民族は個有の國語を有し.そ 

の民族は自己の國語に對しては.宗敎的な感 

激に似た憧憬をすら抱いてゐる。然し彼我の 

民族力:次第に文化の交沙をもつに及んで.民 

松といふよりも.人類といふ运救に目覺めて 

來ると・こゝに西際語要望の念願が起て來る。

力、くて.民族宗敎C口然宗敎）新壯界宗敎 

（人爲宗敎"問題と・民族語（自然語）對國 

際語C人饶語）との問題は甚だ相XIた發d型 

旗をもつものであるĤ

宗敎力:民族と共に發生い終始する限りそ 

こには宗敎と民族國家との間には・何等の矛 

盾は存旷ることなく. i萌者は相俟って成長し 

て行くであらう。けれども.人間が「民族」以 

外に「人類」といふ意識に目覺めて.それを 

两足せしむる樣な、世界宗敎を持つに至ると 

こゝに宗敎釣意識と民族意識との衝突を.生じ 

て、問題は復雜化して來る。キリスト敎が■ユ 

矿ヤに於て迫害され.更にローマ帝眩に於て 

其の丽半期極端な湖慾を受けた歷史.日本に 

於ても・佛敎陪來の當初の史毬が之を證明し 

て餘りあるcむし・1比界宗敎と民坎觀念とは 

果して・根木的に村矛百するものであらうか。

この間題は.國際滞に就ても全く同樣であ 

る。我々の先輩は.國際韶に對する偏見を極 

カ排徐し來った。そオLにもか人はわず、今日 

依然として根强い反感が國民の中にないとは 

云はれぬのは全くこの民族•爸譏の間題に山來 

するものと恵■はれる。

自然語（民族語:が單に意思發表の機關（-10> 
に過ぎぬものなら我々は或際語の功用を說く 

だけで充分である。しかし國記が强力な民挨 

意・撤養成の任務を有すればこそ.民族主護者 

達は必死になって反抗するのである〇我々は. 

いかにLて彼等を啓蒙すべきであらうか。

全盟なくして部分は存在せぬ。一度び孑J 
的な人類意議に目覺めた人間を再び古代の民 

族ちるを知って人類あるを知らぬも代に還元 

しようと云ふことは根本的に不可能なことで 

ある。もし今日のnacionalistoがかゝる意圖 

を有するものであるならば.それは更に一人 

類の文化發展とは逆の方向を辿るものと云は 

ねばならぬ。お互ひに辛.遍!勺人類意識の上に 

立ってこそ.民族主義は其の本來の役制を果 

しうるのだ〇この意味に於て・辿時ファシズ 

ムの流行がや、もすれば・全體を沒却した部 

分の强誠に走らんとする時巾上界宗敎の従たる 

ものはまさにその人類意議を主張すべき高大 

な便命をもしてゐるものといはねばならぬ〇 

民族よ義と他界宗敎とは相容れぬ對立物に非 

ざることの認識が今日の民族主義者及ひ宗敎 

家にとって緊急事である。これはエスペラン 

トについても同克である。完全な人類意諷に 

めざめた上にこそ.眞に民族文化の存立の，な 

味があるとするならば.國際語わ完全な採川

の上Iゝjて國d占はその本來の使命も--- 民族

の意呀に於て日本のエスペランチストは非常 

時なればこそ・ますます其の國際件を主張す 

べきだゝそれはややもすれば極端な民族邯昂 

奮の中にまき込まれやうとするE本磁を救 

ふ所以であり同畤にエスペラントが今□の日・ 

本に生きる道ででも爲る。

4
かくて我々は.佛敎卩饶宗敎とエ沢ペラン 

卜國際語と力:.甚だ相似た申梅にあることを 

知り徉たし、亦今日の日木にisける并の役制 

の預耍性並びにその茂割の遂行こそが、それ 

らが今n纶きて行く上に絕跨に必夏なる所以 

を知り得た汞と思ふ。
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a際的佛敎エスベラント團閤

(Esperantaj organizoj de Budaisto})

柴
・マ體に宗好乃至は，处敎的なる人逹は、 

個人として理想主義的'Cあり奉仕的である. 

谕して宗敎そのものの性質が.人類人的・文 

イ"勺な要素を多分に持ってゐると同時に、各 

宗敎が數ケ國以上に流布してゐる上からで 

も■宗敎闕係者こそエスペラント連動を社會 

の他の却門の人々より花々しくせねばならぬ 

筈だのに思ったほど振はぬことは眞に淋しい 

賁狀である。

何といっても歐洲に根城をもつ溺敎は聖 

畫の譯もあるし同敎關係のエス雜誌も相當發 

行されてゐるが佛敎は東洋諸國にその根城を 

冇してゐる上に.印度支那日本等英語の势力 

の大きな國々のみなるが故に、一府エス運動 

は了解が遲いらしい。 ノ

:能し近時漸くエスペラントへの理解が髙ま 

りかけたのは實に鳶ばLい事實である。

扱及莊エス運動を爲しっゝある佛敎I炭係の 

團禮は極めて少ない。然しエスベランチスト 

にして個人的に佛敎に關係又は、關心を托ち 

っゝある人は.數に於て少くとも、鬼^6的に 

は殆と・全肚界に分布してゐると云って好い. 

歐洲諸與は云はずもがなヽカナリー群島にさ 

へあるとしたら.エスペラントの冇難さを,・令 

贅せずにはゐられない。

・ 关 ・ * *

.Budhana Ligo Esperantista (BLE)
;•- Prezidanto : S-ro A. C・ March・ ・
: Sekretario: S-ro G. H. Yoxon.

Adreso:- 8, Elmwood Drive,
HESWALL, Cheshire, Anglujo.

1931年以來、年四回の機關誌''La Eud・ 
hlsiho、'を發行して、佛敎^布/)ためにエス 

語の'使用を.佛敎陡にエス語の宣傳を・と云ふ 

標語の下に.不斷の努力が績けられてゐる純 

慾たる禰際的佛敎エスベラント團器である。〕 

現旌各國へ每號約】6C-17〇部のしa Bud•: 
hismoを發;会してゐるとの事》部數の少ない

ゝヽ那を考へる前に・卿ど 

佛敎徒のゐない瞅洲餐 

••、國に於て、更にそのポ 

, の限られたるエスペラ

・ ンチストの數に就て考

へるならば、實に輝かしい明日を想像するに 

難くないと思ふ。然も'近日受取ったYoxon 
氏よりの手紙は.遲、々としてはゐるが常に進 

展しっゝある・と報じてゐる。， •, '

猶Yoxon氏の言によれば・1931-1933の 

二年間に43箇國から來た244通の消息に答 

へ.214部の見本を發淤した、と云ふ個人の 

手にこれ程の仕事が成されたとは.眞にエス' 

ペヲントならでは不可宜总な業であることを泌 

々と誇らしく感じられるではないか。

International Buddhist Mission. 
Prezidanto: S-ro M. Hla.
Adreso: a The Cabin " Hospital Road, 

；Thaton-Burma.
牧年前この Missionを設立主宰し・新し 

い佛敎運動をしてゐるM. IllaはPolicestro 
であったとおふが.ジャワ迄もその力が及ん 

でゐると聞くから.或は單なる署辰さん位で 

なくて.警視總監の樣な地位にあった人でぱ 

ないかと思ふ。杆當財產もある人らしい。

ビルマ語英語の西文で機關誌を出し全1坡 

の佛敎徒と聯絡をとらんとしてゐる力:、的也 

年からエスペラントを綿入してゐる。然し英 

語が絕對に幅を利かしてゐる此の國に於て. 

エス語を導入することは仲々のことらしい。 

同士諸君が萌え出でた若芽を育むために.大 

いに聲援して欲い、と思ふ。

Japana Budhana Ligo
.Esperantista (JBLE) 

京都市ホ條通商倉角.高倉會館內 

純然たる佛敎エスペラント運動の團體であ 

ることは云ふまでもない。宗派の別.僧俗の 

差等全然なく、唯同志として調和し・所定の 

目的に向って進んでゐる。現在國內に約百箱 

外國に約貳抡名の食員を持ち、年四回發行の 

機關誌“La Lumo Orienta» !こ佛敎記半を 

滿載してゐる。保守的なH本佛敎界を,綠化す 

ることは・容易なことではないらしい.然も 

地味では爲るが私瀆な步・步;を進めてゐる”
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Homaraismo kaj Budaismo.*/  (
Bird SUMA

La plej esenca instruo de Budao rilatas al la ideo de t n. " kuuV Ĝi estas kom
prenata diversmaniere. Unu pensas, ke ĝi devas モsti konsiderata * kiel ideo de vanteco, 
kaj aliaj pensas kiel teorio de flumoviĝo kaj disvolviĝo. Lastatempe la lasta disvolvigis 
en teoricn de dialektika evoluo laŭ la prcgreso de moderna filozofio. La du aipbaŭ ne 
estas eraroj. Kiam la socia sistemo atingas disfalan epokon kaj ankoraŭ la ekluipo de 
nova socisistemo ne estas trovebla, tiam la pesimisma flanko de u kuu" t. e. vanteco 
estas akceptata de la popolamaso. Kaj kiam nova sistemo anstataŭis malnovan ^'sternon 
kaj ĝenerala socistato vigliĝas/, aŭ almenaŭ trpviĝas la eklumo, tiam la optimisma flanko 
de u kuun t. e. teorio de konstruevoluo dialektika ekaperas.

Kiel mi jam dir^, la esenca parto de Budaismo aperas dumaniere, kaj kiel ajn ĝi 
estas komprenita, ĝi neniom neas homaranismon. Ĝi enhavas homaranisnion kiei 
grandan valoran parton., .・「 、-・一\,，'•・ヽ・.

Pri tio mi iom diros・ Unue pri vanteco, due pri la ideo de konstruevoluo.
u Mi kaj mia tute ne ekzistas, tial la mondo estas vantecaM Budao diris・(p.193 

de La Nove Tradukita Budaisma Kodo de S*ro  Kizu Muan) Tio estas neo de mi. Vi 
alkroĉiĝu al nenio, ĝi tiel instruas. Jam ne ekzistas mi. Kial do ekzistas mia hejmo, 
mia parenco, mia urbo, mia gento kaj ankaŭ m：a nocio! しiu ano staras kiel nur 
homo, ombro de iu vanteca figuro. i ；z •

Sed tiu vanteco ankaŭ akompanas la ideon pri nekonstanteco. Homo, besto, planto； 
ĉiu vivaĵo kaj ĉiu senvivaĵo ne restas konstantaj eĉ unu momenton・ Sekve de tio. 
multaj homoj sopiras al konstanta mondo, t. n. Feliĉa Lando. Sed por Budao, la pens) 
pri nekonstanteco fariĝis ideo pri paco kaj profunda amo al vivaĵoj. Mi kaj mia ne 
ekzitaS・ Cio en la mondo senĉese ŝanĝiĝas. Kial do ni devas batali unu kontraŭ la 
alia pro neekzistanta mi kaj mia ! Tiel, Budao havas profundan simpation kaj humanecon 
sur ĉiujn vivaĵojn, kompreneble, lia amo estas pura kaj kvieta. ム:・、

Pro tia humaneco, Budao antaŭ &o diris, u Vi ne mortigu ヽ kiam li predikis pri 
diversaj disciplinoj・ Tial liaj tiamaj disĉiploj portadis saketon el tuko kaj kiam ili volis 
trinki akvon, ili filtris ĝin per la saketo por ne mortigi vivaĵojn en ĝi. Kaj ankaŭ, 
Budao ĉiam konsilis, ke homoj donu siajn posedaĵojn. Ĉi tiuj disciplinoj baziĝas sur la 
filozofio vanteco aŭ ^nekonstanteco.? :「\

De supre dir让a filozofio, ni povas konkludi facile, ke Budaismo havas intiman rilaton 
kun homaranismo. ヽ ;:

Nun mi skribu pri teorio de kreskado-evoluo de ĉio en la universo.
La ideo devenis de la penso de metempsikozo inter antikvaj hindoj・ Sed, kiam la 

penso estis akceptita de Budao, ĝi iom ŝanĝas sian karakteron. Ĝi fariĝis ideo de 
nekcnstanteco eterna. Ĉio ŝ neigas! Tiel, ĝi startis kiel naiva dialektiko. Kaj laata-
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Pri Ia ILa Konferenco de 蔦
Tut-Pacifikaj Gejnunulaj Budhanaj Asocioj

Jos:〇 NAKANIŜT

De 18-a de Julio dum 8 tagoj en urtoj Tok:〇, Kioto kaj Osaka lokon havos la ILa 
Konferenco de Tut-Pacifikaj Gejunulaj Budhanaj Asocicj, pro la decido en la I-a Ken- 
fĉrenco, kiu estis ckazgita en Julio,193〇, en la insulo Havajo sub la helpcj de 
Havcji Federacio de Gejunulaj Budhanaj Asociej. 160 gĉjanulcj-reprezenUntoj e] 
Havaj3, Usono, Jnpmujo kaj Hindujo partopren s ĝin. K?j ili ree proke pllvarmgs 
amikeccn, diskutis diversajn temcjn kaj faris utilejn deゴdojn> ankaŭ unuanime decidis:

Prenu Esperanton kiel unu el oficialaj lingvoj la g. j jnulaj Budhanaj Asocioj, kiuj 
partcprenis la korferenion.

Lokon havu la 11-a konferenco en Japanujo en la memorinda jaro, 1934, la 2,500-a 
jaro pcst la naskiĝo de Gotamo.

Do. pasintan Julien de 1933,la Federacio de Tut-japanaj Gejunulaj Bjdha^aj Asocie) 
or^anLis la preparan kom让aton por la 11-a konfarenco. Kこj j.n^n prospekton ĝi publikas.

La Prospekto de la 11-a Konferenco •:來^^^

Ŝajnas al ni ke la krizo de internacia politika situac o ĉ^rkcŭ Pacifika Ocenno nun 
nin minacos. Ni, budhanaj g:j jnulcj, renl.ontante ĉi tiun kr zon s:ntas ian religiarf 
impulson, kiu ne psrmeszs al ni nenioユ fari. Do, ni konsiderinte la tendencon de la 
tu：a mondo l<aj la pozicion de Japanujo, en la sankta nomo de Budho kunvok：nte 
budhanrjn gejunulojn el ĉiuj bordaj landej de Pacifiko, respektante p cprajn kulturojn 
de ĉiuj gjn1 oj kaj nacicj kaj pli：gnnte reciprokajn komprenon kaj amikecon, kaj per la 
granda unuiĝo de budhanoj p^r plibonigo de internacia rilato, ni ekstaris-

tempe» influite de Hegel, Marks krj aliaj dialektikistoj, ĝi estas nun kcns'derata kiel 
teorio de eterna sangirado supreniranta. Tamen, en Budaismo, la forto evoluiganta 
ĉion ne troviĝas en meĥcnika kcntraŭs^aro inter du fortoj; sed en granda kunfandiga 

unueco, sekve, laŭ la ideo, ĉio evoluas per relativa, reciproke influanta, sinteza,・ tuteca 
forto. Gi ne hipotezas absolut:smcn. Plie, la unua teorio pri vこnteco kcj hum;neco 
delikate influas sur la duan. Tiel, Budaismo atendas je la forto de la tuta homaro 
en la evoluo de 1'mondo. Ĝi postuks, ke homcj helpu sin rec：proke ne asertante siajn 
absolutajn 唧ismajn ekzistojn.

Ank こ ii ni devas pens;, ke ne nur la homaro helpu s.n ree'proke por evoluegi socivivon 
j ■:ste, sed cnkaŭ tia hcmaran:smo ja estas la frukto de lengi turmentado de 1*  - homaro 
kaj justa konkludo, kiun la homaro fine atfng s po3i ŝarĝa batalo. Kiel la teorio de 
evoluo, Budaismo konstatas, ke homarcn^smo estas kara frato de Budaismo, sekve. &ui 
Budaistoj havas devon aliĝi al la tendaro de V hcmaranismo. ..
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Ni ĉi tiun epokfarantan internacian movadon en la venonta Julio en Japanujo
■

efektivigos. Ni ĝin okazigos unue por plenumi la de&don de la I-a konferenco, kiu 
okazis en Havajo en 1930, kaj due por memorigi la 2,500-an jaron post la naskiĝo de 
Gotamo.

Verŝajne, nia venonta koferenco estcs grandioza intemacia kunveno, kiu kolektante 
1,000 reprezentantojn el ĉiuj bordaj landoj de Pacifiko, en la mezo de ĉiuj rigardoj, de Ia 
tuta mondo ankaŭ estas la plej bona ŝanco por prezenti interna cie nian fervoron al 
internacia movado・

La evoluo de ia monda kulturo kaj la internacia amikeco vere dependas de spirita 
reciproka harmonio de ĉiuj nacioj kaj gentoj, precipe la fortaj manpremoj de la nacioj 
per Buhisma kredo ĉirkaŭ Pacifik〇. Tion ni firme kredas. Ni ne dubas ke ĉi tiu kon
ferenco forigas la malbonan flankon de malnova Budhismo, kiu emas putriĝi pro la 
tradicio kaj regreso, faciligas aperon de la nova formo vigla de Budhismo kaj nepre 
donas bonan efikon al la morgaŭaj sortoj de Pacifiko.

Unuflanke ni faros la klopodojn por renovigo de la dogmo, la sistemo, la entrepreno 
k・ c. de Budhismo kaj aliflanke la diskutojn pri la tendenco de la nuna mondo, precipe 
pri nuntempa ekonomia kaj politika aferoj k・ c., kaj decidos kion ni prenu kiel la 
ĝeneralan planon de budhanoj. Tio estas la dev〇. 「 冷

Vere ni devas diri ke la respondeco de &-foja konferenco estas grava kaj granda・ 
Ni volas elkore danki Budhon por tio ke ni povas havi honoron plenumi ĉi tiun grandan 
mision en ĉi tiu memorinda jaro・ Estimataj gejunuloj en kaj ekster Japanujo! Kon
sciante la mision de Budhismo por Ia homaro kaj nunan internacian situacion ĉirkaŭ 
Pacifiko kaj forgesante ĉiujn privatajn aferojn, subtenu nian sanktan intencon, ni petas.

Tutjapana Federacio de Gejunulaj Budhanaj Asociojn
・ 氓 ・ *

La oficejo de la prepara komitato jam ricevis multajn al tilojn el Japanujo, Manĉurio, 
Hinujo, Usono, Havajo, Kanado, Hindujo, Cejlono, Burmo, Siamo kaj Sudmaraj Insuloj.

Ankaŭ ĉi tie speciale mi devas skribi pri la prepera komitato akceptis nian karan 
lingvon Esperanton kune kun Japana, Hina kaj Angla lingvoj kiel oficialan lingvon 
Kaj la salutoj de la prezidanto kaj ĉiuj reprezentantoj en la konferenco publikiĝos en 
la citita kvar lingvoj, kompreneble la oficialaj dokumentoj ankaŭ aperos en la kvar 
lingvoj.

La Partoprenantoj de la Konferenco konsistas el

ĉ. 300 personoj el Japanujo; S-roj T. Terakaŭa, R. Koga kaj ĉ. 70 personoj el Usono ； 
S-roj M. Jasui, S. Fukuta, J. Toda, E. Hunt kaj ĉ.130 p. el Havajo; S-ro C. Cuĵi kaj 
kelkaj el Kanado; S-roj K. Oo, E. Rin, K. Iŭasaki k. 28 p. el Manĉurio; S-roj joosei, E. 
Kanda k..18 p. el Ĥinujo ; S-ro P. S. Banchong k 9 p. el Siamo; Bikŝuo Nŝrada k. 2 
p. el Singaporo; Episkopo Ottama el Burmo; Eminenco S. J・ Swamy k・ 7 p. el Hindujo \ 
S-ro D. B. Jayatilaka k.】9 p. el Cejlono : S-ro E. E. Power el Javo; S-ro 乙 Siriwardhemi 
el Malajo, (lau la raporto de Tut-Japana Ligo de Gejunulaj Budaistaj Asocioj)
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La Kvar Grandaj Veroj, ハ"や謂

[ r ' ・ ゝ・[ヽヽ]

'ヽ Predikitaj de Budao・ 曲

.< ・・:门 libere tradukis Saburoo SIRA.
■ "ヽ•・

Estas evidenta fakto, ke nia vivo surtera estas plena je diversaj suferoj en iu senco. 
Vivi, morti, maljuniĝi aŭ malsaniĝi estas nenio alia ol sufero. Eĉ ĝojo kaj amo en iu 
okazo povas esti sufero^ Ofte ni devas havi intiman rilaton eĉ kun malamiko. Deziroj^ 
kiuj estas ne tute plenumeblaj, ankaŭ estas suferoj. Alivorte, ĉiuj, kiuj estas en Ia 
homa vivo neli berigita de alkroĉiĝemo, estas suferoj. Do, la sufero estas unu el la veroj 

en nia vivo. 口../冲芒
- Kial do venas la suferoj en la homan vivon ? Estas ne dubinde, ke ili devenas de 
malbona pasio de homa koro. Kaj se ni la malbonan pasion esploras pli profunden ĝis 
la origino, ni trovos ĝin en la formo de persista deziro, kiun ni denaske havas en ni 
Ĉi tiu deziro radikigas je forta alkroĉiĝemo al la vivo, kaj aliformiĝas al diversaj deziroj, 
kiuj avidas ĉion, kion ni vidas, kion ni aŭdas. Kaj ofte ĝi avidas eĉ morton. Ĉio ĉi 

tio ankaŭ devas esti unu el la veroj.
Se ni plene liberigos nin de la alkroĉiĝemo, pereiginte Ĉi tiun originon de la malbona 

pasio, nature ni povas neniigi la suferojn de nia vivo. Tio ĉi ankaŭ estas unu el la veroj.
Por akiri tiel noblegan korstaton, liberigitan de la suferoj, ni devas perfektigi nin 

laŭ u sanktaj ok vojoj,” t. e. prava vidpunkto, prava penso, prava parolo, prava konduto, 
prava vivo, prava klopodo, prava atento, prava konteniplacio. Estas ankaŭ unu el la veroj, 
ke ni povas7 neniigi la suferojn perfektiginte al ni la ok vojojn.

Sekve, oni povas diri, ke la suferoj estas rezulto kaj la malbona pasio estas kaŭzo 
de Ia suferoj, la neniigo de la suferoj estas rezulto kaj la vojoj estas kaŭzo de la 
neniigo de V suferoj.

Ni devas percepti tion, ke la suferoj pleniĝas en nia surtera vivo, kaj ke la malbona
9 r •

pasio, kiu estas kaŭzo de la suferoj, devas nepre neniigi.
9 ĵ t * f • * ■・ ノ . ♦

Tial oni devas disciplini sin laŭ la ok vojoj, por ke oni povu akiri la lumigitan 
korstaton, kiu havas nenian suferon kaj malbonan pasion. Ciuj, kiuj volas havi al si 
eternan pacon, ssnescepte devas enkorpigi la kvar grandajn verojn supre diritajn. Se 
oni ne plene enkorpigas tion, oni neniam povas sin liberigi de la mallumo de iluzia 
mondo. T ■

Tiuj, kiuj plene enkorpigis la kvar grandajn verojn, estas nomataj Nobla しumigito 
aŭ i Pien-Vekiĝinto. . \ , _ , . 「 ’「L ] |

.1,Tial puriginte al si la koron, disciplininte al si la volon, oni sekvu al la instruo de 
la Budho, kaj devas plene percepti la verecon de la kvar veroj. Kiu ajn li estu, se li 
esta s. s ankta, nepre li devas esti percepti nto de ĉi tiu kvar grandaj veroj, instruanto de 
!「小 y•… • * • • . …

la veroj. ・. 代 ・ , 槨, •
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Bikŝuino Pakati
el"Budhisma Literaturo ” verkita de

Prof. Ŝ. HUKAURA
* ヽ tradukis Tanemiti JAMAMOTO

Estis la plej varmega horo en iu somera tago. Sur la revenvojo al la viharo post 
la almozpeta vojiro An ando paŝadis peze, sentante soifon pro la varmego de la suno 
super sia kapo. Kiam li alvenis la bordon de rivereto, en kiu fluis pura akvo, tiam 
trafis liajn okulojn la figuro de juna knabino, kiu enĉerpis akvon en tineton en Ia 
arbombro de V bordo, kie milda venteto blovis. Profitante tiun bonan ŝancon Anando 
alproksimiĝis al ŝi, alparolante " He ! Kara knabino. Mi bedaŭras vin 女eni per la peto 
ke vi estu afabla doni al mi iom da akvo en via tinet〇.,,

Subite alparolata de juna viro, ŝi estis tre surpriz让a kaj supren rigardis kaj trovis 
tie Anando, kiu estis tiam tre fame konata kiel belulo en la ordeno de Budho, kaj do ŝi 
ruĝiĝis pro la honto ke ŝi montris al li tian malnoblan figuron, kaj diris al li kun 
klinita kapo tiel mallaŭte ke oni apenaŭ povis aŭdi : "Mi volonte povas plenumi vian 
peton sed al mi estas severe malpermesate servi al vi, mi bedaŭras.^

Ekmirig让a de ŝiaj vortoj, Anando demandis al ŝi: " Kial vi ne povas servi al mi ?" 
Ŝi respondis treege mallaŭtvoĉe en amema koketo: a Mi deziras plenumi vian peton, 
sed mi ne havas rajton servi al tia nobla sinjoro, kia vi estas, pro la timo ke mi 
profanas vin, ĉar mi apartenas al malnobla kasto» mi tre bedaŭras • • • ”

Estas senbezone diri ke Ia kompatinda humileco kaj rezigno de la knabino veki$ 
elkoran kompaton en la ĝentila Anando・

Nun li konsDlis laŭtvoĉe per la vortoj: u Kion vi diras! Neniu estas denaske

Homoj povas vivi plenvirteme en eterna paco nur tiam, kiam ili povis plene lumigi 
sin laŭ la kvar veroj.

Kiu agas laŭ la instruo de V Budho, estas ĝuste tiel, kiel oni eniras en ĉambron 
<<un lumigilo; tuj malaperas mallumo kaj pleniĝas lumeco. Se ni plene enkorpigis Ia 
kvar verojn, tio estas tenadi la lumigilon de saĝeco, jen malaperas rnallumo de malsaĝeco；

Kun kia penso la Budho pritraktis Vojon ? En kia korstato Li agis Vojon ? Per 
kiaj vortoj Li predikis Vojon ? Ja Li ĉiam pleunmis tion nur laŭ la kvar veroj. Por Li 
tio estis la plej alta principo.

Tiuj, kiuj juste perceptis al si la instruon laŭ la vojo de la kvar veroj, estas eblaj 
havi eteman pacon en la vanteco de surtera vivo, kaj povas fariĝi gvidantoj por suferantaj 
homoj, ĉar, se iuj povis klare kaj plene percepti la kvar verojn, al ili neniiĝas ne 
klerecoj, kiuj estas origino de V malbonaj pasioj.

Ĉiuj adeptoj, sekvintaj al la instruo de P Budho, povas enkorpigi iun ajn doktrinon 
laŭ Ia kvar veroj, kaj povas al si noblegan saĝecon kaj altegan virtecon, kaj samtempe 
povas libere klarigi la instruon al iu 2Ĵn horn〇・
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destinita por noblulo aŭ malnoblulo, kiei vi diras, sed ia vera nobleco de la homo nur 
dependas de la perfektigo de lia karaktero. Nia Majstro-Adorato neniam konstatas tian 
klaskonscion. El tio sekvas la konkludo ke ĉiuj viroj kaj virinoj estas fratoj kaj fratinoj 
aŭ amikoj aŭ amikinoj・ I)e nun vi do neniam kreskigu tian sklaveman penson en vi, 
sed vi kun trankvila koro penadu pliperfektigi vian karakteron mem.M Tion dirinte li 
ŝin kuraĝigis kaj konsolis kun fervoro.

Kiei estis emociita la koro de la kna bino, kiu atente aŭskultis al li la vortojn 
kompatplenajn el liaj lipoj・ Rigardante la dorson de Anando, kiu ricevinte unu tason 
da akvo esprimis koran dankon kun kontentigita mieno kaj foriris, per ekse让让aj kaj 
larme malsekigintaj okuloj dum longa tempo ĝis lia fiiguro malaperas, eĉ forgesante 
ĉerpi akvon- Kiel misiera estas la unua amo • Tiamaniere ŝi estis kaptita de profunda 
amo al la belulo Anando.

Ŝia patrino Matanĝaba scipovis la plej mirindan magion de sorĉistino en ia mondo,
■

per kiu ĉiu deziro estis satigata. La knabino preskaŭ freneza pro amo ne povis sin 
deteni de flamanta pasio. Fine do ŝi ĉion konfesis al sia patrino kaj petis al ŝi ke si 
satigu ŝian deziron per la magio. " Panjo! mi deziras ĉiam esti apud S-ro Anando. 
Volu fari ion por ke Sinjoro Anando tuj venu al mi! n 曲…

Ŝin aŭskultinte la patrino surprizita diris: u Kian ekstravagancon vi diras! Kiel 
mi povus venigi S-ron Anando ?Kial ? v a Ĉar mia magio ne efikas al mortinto kaj 
liberiginto, kvakam ĝi efikas al ĉio en la mondo. Kaj Sinjoro Anando estas unu el la 
plej karaj disĉiploj de Budho-Adorato, kaj plie li sufiĉe liberiĝis. Mi do antaŭsentas ke 
mi neniel povas allogi tian liberiginton per mia sorĉarto.

"Eĉ se mi povus lin allogi mi ne scias kiel nia familio estos kondamnata kiam oni 
malkovras la sekreton ke mi allogis disĉiplon de V Majstro per mia sorĉado, ĉar Pa sen adi, 
la reĝo de tiu ĉi lando, estas fervora kredanto de Y Majstro-Adorato, Pro tio mi ne
povas akcepti vian peton, mi bedaŭras バ

Aŭdinte Ia kialon, ŝi sentis nekonsoleblan malĝojon 
larmoj. La patrino admonis ŝin en la komenco sed fine ŝi 
de sia filino, kiu tiel arde koncentrigis sian koron sur tiun 
ŝi finfine decidis uzi sian magion por sia kara filin〇・

Si ŝmiris ekskrementon de bovo sur unu faketo de la

kaj ploregis per torentoj da 
ne povis ignori la patoson 
aferon. Post longa hezitado

sur kiu ŝi amasigis
kaj fine preparis 108

korto,
blankan miskanton,でirkaŭ kiu ŝi dismetis ok potegojn da akvo, 
pecojn da jasmenfloroj. Apenaŭ ŝi finpreparis ĉion, ŝi ĝin ekbruligis.

Subite ekbruleganta flamo kiel lango de vipuro eklekis &ujn flankojn de la amas?
metita blanka miskanto kaj samtempe eldiris magian formulon kun koncentrigita koro: 
Amali Bimali Mimazi Kokumi Inabazuŝi Bindu Misajn •・・ kun terura mieno kun 
hirtigitaj haroj・ Kaj Matanga enĵetis ĉiujn petalojn de jasmenfloroj po unu en ĉiun 
potegon da akvo kaj komencis rondiri ĉirkaŭ la 什〇roferejo, kriegante simile al p!endego, 
malbeno kaj petego: " Ho &elo,. Marao, Gandhaba> Fajra Dio, Tera Dio, bonvolu akcepti
mian sorĉon kaj ĉi tien venigu Anandont mi petegas......n <
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Kaj kion oni vidis morgaŭan matenon ?llo mirinde! Allogate de la sorĉkateno； 
Anando, kvazaŭ somnambulo venis al la domo de V knabin〇. Kian ĝojon la knabino 
havis vidante lian figuron ! Kun la vortoj amoplenaj: " Ho, mia kara sinjoro!ハ ŝi lin
kondukis en sian ĉambron per la manoj.

Ho kompatinde! Li fine estis perdonta sian virgecon per la laiabino *
La Adorato penetre vidis per sia mirakla vidpovo, ke Anando estis allogita kaj 

minacata, Li tuj rompis la sorĉadon kaj forprenis lin de ŝiaj manoj. Dank' al Lia 
penetremo li estis liberigita de la dangero malĉastigota, dum ŝi perdis sin en la arda 
pasio de Y amo, ĉar ŝi perdis sian amaton de siaj manoj en la momento kiam ŝi povis 
kontentigi sian amon per la forto de V magio de sia patrino.

En la morgaŭan matenon ŝi tualetis per pudroj kaj en ĉarma kaj koketema figuro 
kun fiorciekoracio kaj diademo sur la kapo, vizitis Anandon en Jetavana-viharo kaj： 
akompanis lin almozpetantan sur la vojo, tute ne hontante pri sia eksterordina konduto 
kaj ne volis disiĝi de li. Ananda, kiu plu ne povis elteni la honton, returne rapidis al 
viharon kaj tion informis al Li. Kaj la Adorato, tuj envokis la knabinon en la ĉambron 

kaj admonis al ŝi.
“ Ho, knabino, ĉu vi volas edziniĝi al Anando ? " 一 Mi jese kapoklinis kun rideto.

I>o via edziniĝo al Anando devas esti permesata de viaj gepatroj. Ĉu ili konsentis ?

Jes, altestimata Sinjorego, ili certe konsentis.^
Kaj la Adorato plie demandis : Knabino, kiun parton vi amas de Sinjoro Anando?"

Kiun parton ? — Mi amas lian tuton. — Tiuj ĉarmaj okuloj, tiu gracila nazo, tiu 
delikata buŝo, tiu klara voĉo kaj tiu nobla figuro • • • ” Sed tiun momenton Li inter
rompis ŝin dirante: "Nu, vi volu pensi trankvile・ En la okuloj, kiuj al vi plaĉas, nur 
sin trovas larmoj, ĉu ne ? Kiel en la nazo, nazmuko, en la buŝo kraĉaĵo, tiel same lia 
tuta korpo estas plena de diversaj malpuraĵoj, ĉu ne ? Tial vi ne perdu vin en vanta 
amo pro lia supraĵa eksteraĵo・ Ĉu ne estas preferinde ke vi marŝu sopirante pli veran 
vojon ol tian・ Kviete Li persvadis ŝin pri vanteco de senta plezuro kaj donis a! ŝi bonan 
konsilon serĉi noblan pravan vojon de Darmo; dum ŝi estis tiamaniere konvinkata, ŝia 
figuro iom pcst iom aliformiĝis — ŝia hararo falis kun flordekoracio kaj diademo kaj ŝia 
ves 〇 perdis belajn kolorojn tiel ke ŝia figuro fariĝis bikŝuino en ŝajne sankta nigra robo.

Ĉe tio la Adorato tre kontentiĝis kaj diris, " Ila, jon vi fariĝis konvena edzino al 
Anando. Nu stariĝu kaj tuj iru al Anand〇.,, Ŝi esprimis al Li kon, en tia maniero^ 
ke ŝi ne povi兮 deteni sin de honto pro sia ĝisnuna hontinda ago, dirante : u Ho, altesti
mata Sinjorego, mi hcntas ke mi kuraĝis sekvi Sinjoron Anandon, perdinte min en vanta 
amo pro inia malsa女〇. Introspekte primeditante pri mi mem, mi sentas hontegon・ 
Tamen ĉi ĉio m n igis aŭskulti pri la nobla Darmo. Kiel feliĉa kaj benata mi nun 
estas! Mi neniam estis pli ĝoja ol hodiaŭ."

Tiel ŝi estis nomata Pakati-Bikŝuino, kiu eniris en la ordenon de la Adorato kaj de 
tiam diligente strebis al sia liberiĝo.
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Kia estas la vera stato de nia koro ?
• el la verko a Vera Religio1 de D-ro J. I?UĴIKAtĴA 

tradukis Kunio TANAKA

Ni ĉiam plenfidas je nia povo kaj tial, en tia stato, estas absolute neeble nin liberigi 
de la sieĝo de sennombraj pasioj. Ĉi tion ni ne pripensas kaj vane klopodas por eviti 
pasiojn. Alifianke ni forgesas la fakton, ke ĉe ni produktigas pasioj unu post la alia 
seninterrompe. Ekstrema absurdo! Se ni deziras forlasi la troan memfidon, kiu 
alkroĉiĝas al ni, ni ne devas nin retiri de la atako de pasioj, sed kontraŭe devas penetri 
en nin mem por anali方la veran staton de nia koro.

Ni ĉiam turnas nian tutan atenton sur eksterajn objektojn kaj okazintaĵojn, kaj ne 
rimarkas nin mem. Sed se ni transiras al la problemo. " En kia stato estas nia 
koro?" kaj serioze analizas la internajn flankojn de ni memF ni povas klare konscii, 
kiel fa sa ja estas nia koro.

Ni ofte inklinas al la deziro, ke tiu, kiun ni malŝatas, mortu, kvankam fakte ni ne 
manipulas glavo n. S 己 eĉ ni ne surŝultrigas pafilon kaj ne portas reton, en la profundo 
de nia koro sin kaŝas la malica karaktero, kiu manfrape ĝojas pri la ĉasado kaj 
fiŝkaptado de aliaj personoj. ,

Buse ni kondutas kiel sanktulo sed nian koron ni perfidas. Al aliaj personoj ni 
nin dediĉas, sed ne el la profundo de nia koro. Ofte ni kompatas mizerajn malriĉulojn 
kaj donas al ili monhelpon. Verŝajne ĝi estus rezulto de filantropio. Sed se ili ne 
respondas al la bonfaro per danksalutoj, tuj elvekiĝas en ni kolero kaj malkontenteco. 
Ni ne povas ne veni al la konkludo, ke ni bonfaras nur por nia famo kaj profito.

Ofte okazas, ke tiuj agoj, kiuj ne estus kulpaj laŭ homaj okuloj, evidentiĝas kulpaj. 
Li fakto, ke ni devas morti, estas al ni klara kiel tago. Sed ni deziras, ke nia vivo 
lange daŭru, kaj timas sed dorlotas nin en la veturado, per kiu ni alproksimiĝas tagon 
post tago al morto. Ni ne konscias la suferon, kiu nin atakus en okazo de malsato, 
sed nur preferas bongustajn manĝaĵojn. Kiu povus nei, ke nia spirita vivo estas plena 
de falseco kaj kontraŭ racieco ?

Vere " ni estas ekipitaj psr pasioj diversaj, kaj vivas en la Sato （裟婆），kie ĉio 
estas vantaĵo, sensencaĵo, kaj nenio estas fidinda." La vortoj klare spegulas !a veran 
staton de nia koro. Ni deziras esti sinceraj ssd la rezulto estas mala; falsecon ni 
konscias sed ne povas nin detran& de ĝi. Laŭ Budaismo, nia koro en tia stato estas 
katenita per konduto.

Ni povas kompari la staton de nia koro kun ŝtelisto, kaŭranta ĉe malluma loko kun 
la timo, ke iu malkovrus lian krimon・ Kompreneble ni aspiras al la libera vojirado en 
hela tago, sed pro niaj kulpoj, ni ne povas e gliti el la vagado en mallum〇・

Vere「ni estas homoj destinitaj por peko kaj vivo. En la daŭro de nemezureblaj 
.kalpoj （刼）ni ĉiam drivas, flosas, kaj ne povas trovi okazon por nin liberigi de tia stata"

Ĉu ni povus forlasi falsecon ĝuste tiam, kiam ni, post matura introspekto, eksciis, 
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ke nia koro estas falsema kaj ke ni estas homoj kun peko kaj vivo ? Absolute ne !
Kiam ni konscias, ke ni estas homoj kun peko kaj vivo ŝajnas al ni, ke ni esta, 

fortranĉ让a for de falseco. Sed ni faras tion nur por pledi al ni. Ni pentas, dirantes 
“ Mi estas kulpa pri tio," sed flustras en nia koro: " sed oni ne povus eviti tian
kulpo n・ Li estas senkompata, ke li ne indulgas min, malgraŭ ke mi ripetis pardonpetoj n.v

Ni konscias pri ni mem, sed ne povas forlasi nian falsecon. Kontraŭe ni pena^ 
pledi por nia falseco. Konsekvence unuflanke ni pentas, dirante, " mi estas homo kuri 
pekoj sed aliflanke ni prenas la pentadon por bona ago kaj penas liberiĝi de peko per 
pentack）・

Tiamaniere, pekon sur peko, ni por eterne ne havus okazon por nin eltiri el la 
suferiga mondo, kie ĉiam regas naskiĝo kaj morto・

Tia ja estas la malfalsa stato de nia koro.Budaismaj lerminoj netroveblaj en ordinaraj vortaroj

（1）Troveblaj en tiu ĉi numero
Pitako 論藏.Vinaja Pitako 律藏）。

Darmapado 法旬經

«agavo此晾、薄伽梵bramano波羅門

Ŝramano 沙ドJ （以上 P・191）
Tatagato 如來 Bramo 梵天

Darmakajo 法身

Ĝatakamalo本性鑒〔書名〕（以上p・193）

Sanktaj ok vojoj ハ正道 CP- 204）
Anando阿難〔人名〕bik§u'in'〇比丘尼

（3） Novaj radikoj enkondukitaj 

en Nova Japana Esperanto 

Vortara

viharo 精舍

ordeno 僧團 （以上 p. 2151
blanka miskanto 白茅「植物〕（P・ 206） 
Ĵetavang-viharo 祗園精舍 Cp. 207）

Troveblaj ofte en 

budaismaj verkoj 

阿羅漢、羅漢 "血亦阿彌陀 

阿彌陀（無就光） 

阿彌陀（無;a壽） 
bodio 菩提

Akasagarbo 
Akalo不動球 

aviĉo 阿鼻 

homao .護摩 

jakŝo夜叉 

Ksitigarbo 地藏 

kalavinko 迦陵頻伽 

krikaro俱梨伽羅 

Mahesvaro犬自在天 

Mahavairokano

虚空藏菩薩

acarjo阿闍梨 

fuco拂F〔支那語より

Jambuo閻浮提

jogo瑜伽

kasajo袈裟

Lakŝmio 吉祥尺 

mahabramo 大梵天 

大日如來

Mahakalo大黑天

Mahaprajnaparamita Sutro 大般若經

（2）

arahato 
^mitabo 
amitajo
avalokiteŝvaro 觀音 

bodiFrbS菩捉樹 

bodi'iH‘Oy bodisatvo 
Benareso鹿野苑 

jano, gano 禅 

binajano 小乘 

marao惡魔、摩羅 

majtro 慈 

nirvano 洩榮 

paramito波羅密（多） 

samsaro 廻〇ジ

ŝakao釋迦（族）

Potaiako補陀落

Sukavato 淨土 

upasako 優婆塞
菩陸 bikŝuo比丘

Darmo 法

Gotamo喬摩答 

mahajano 大乘 

karnio 業 Cf） 
nidano因緣、尼陀那 

namo南無〔間投詞〕 

samgo 僧伽

Sidarlo悉達（釋迦の名） 

Sakamunio釋伽牟尼

Phidolo賓頭盧 

Samantabadro普賢菩薩 

ulambano盆.盂蘭盆會

世界語嘘史『木ĝ

Tri Fitakoj 三藏（Sutra Pitako 總藏.Abidarma

本月中學會會員に限り
詳細は表紙裏にあり

1.20 〒10
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第二回汎太平洋佛敎靑年會大會迫る

（用語はm支、英.エスの四語）

來る7月17日より東京、京都、大阪で開催 

の第二间汎太平洋佛靑大會はエス語をも公用 

語とした。次の樣な日程である。ついては開 

催地各地の同志にして佛敎に關係あるもの興 

味あるものは何等かの方法で大いに働きかけ 

てもらひたい。東京では中西義雄氏C岸和川 

市?其他がエス演說する律定。

B程17 B15-2!時日比谷公會堂にて各 

國代表歡迎會。18日8時大會參^・者登錄、 

10時開命式、13畤各阈代表宮城伺候Clo時 

《匕空幺h' ★いろいろの;都合で發行 
稀J检俊币匚IIの邂延をお詫びします 

猶内地報道はすべて次號へまはしましたこと 

も併せてお詫び致します。次號C普通號）は 

早く出したいと思ってをります。九月號を!I 
本文學紹介號とします。

★御多忙中本誌へ御寄槁下さった慶應大學敎 

授大正大學敎授友松:il!諦先生と帝人佛敎青年 

诲■主爭柴山道賢氏にM く御鶴巾上ます。猶佛 

苛人會に關して種々御知らせ下さった 本全 

佛敎靑年會聯盟主事好村春輝氏にも御褪巾上 

ます。

★本誌へ御樹槁の方で柴山氏（JRLE）・屮西 

氏く岸和IH）、田中氏（小倉）.竹內氏（石川 

縣）■は內地涨逍その他で逍右諸君のなじみの 

方々。淸水氏は東京帝大佛靑存.山本氏は能 

谷大學、志波氏は高倉エス會の方々。須空氏 

は新興佛敎青年同盟の方。

Arĝenta ギンザ明慕

Kunsido 時問變更

第一土!®日——後;一9時 
其他の土礙H一一後4—6時

ゝ 但しハ月中はすべて後7—9時

randa Kunsido 金曜夜 7—10 時

七月から每囘temoをきめて面白くやる 

省線萬世橋驛前アメリカン・ベーカリー

[Kebukuro Kunsido 曦加歡迎

豐に師範那校前千代田喫茶店階上

每土!®门19一21時

外相飮迎茶58食人17時記念議演會。!9 B 8 
時總會J0時部會。C15時各國大公使僦迎會）。

20 B S時縛會9時記念G匕時市按歡迎會）。

2!日8時總會J2時午餐會、C以上東京築地本 

願寺）。22B午前、各宗本山巡拜、午後、琵 

琶湖淸遊.夜叡山京都启泊c 23 〇10時閉會 

式、!3時記念講演會〔L8時園遊晚餐會X以I. 
京都岡幡公會・堂九24B犬阪にて各阈代表拂 

待歡迎會c 25 B髙野山參拜。

電 氣關係者esp-istojの舉加をのぞむ

7月6 LI夜7時 銀座明菓三皓

大阪エスペラント會 七月行事豫告

17日會話會（Trapezoにて）

3 n r. 〇,批評。io「I通譯練習コカロ Z 
L输讀（以上大江ビルにて）。22 ri Pikniko 
私市盤能方面一朝九時天滿橋京阪電車前 

集合・費一佩以內

世界-•やすい
そして勿論讀んでミになる雜誌

LINGVO 法 しIBRO
盲語理諭と新刊批評

菊倍十六貝の堂々たる雜誌僅か七錢 

創刊號主要內容:

Pri la “Rezolucio por vere lnternacia 
Esperanto/'..........................................
……第2!囘日本大命決議への答へ 

Revuo de Revuo :[[本のエス雜誌批 

判Recenzoj:これだけでもりっぱな 

讀物その他記事滿載

相互硏究令の輪满資料として内容分 

量（貨格のいづれから見ても最も手頃 

特債:…部七錢 送耕:二部まで二錢 

七部まで四錢十部以上は當方負擔 i 
奴次:東京本鄉元町・.替東京11325 I
・財團法人日本エスペラント學国T



SAT-PLENA VORTARO 增補改訂版

御注意:PICENA VORTARO 
といふのに二種ありますゆゑ 

SAT版と御指定を乞ふ!

近々入荷の豫定 

卽刻申込まれよ

待望久しい？LENA vortaroの 

增補改訂版がいよいよ近日中に人荷 

いたします（七丿J中旬入荷の豫定）

內容は木赴綴込みCp.191-5の間）の見本にあるとほり全部・潜へ初版本 

に比して大々的の増補改訂ぷりで，裝禎は總クロース。しかも定價は初版と 

殆んど同額C日本では爲替札場の變動のため幾分高價）。

特價提供:定價十三圓五十錢（他にパリよりの送料一圓五十錢）のところ笫一囘入荷 

分（二十六部）限リ特價十一凰:送料二十一錢）

特殊豫約募集:第一回人荷は上記の特價で提供いたしますが小部數を限り國際返信切手によ 

る御豫約を取次ぎます。返仃切手ですと四十四枚。發行元の希望により,第 

一回士試驗的に三T•笛限り（締切ハ月十H另〕受けます。それ以後は引受ける 

か否か，先方の都介で不明です。

ドレーゼン・世界語の歷史高木弘譯 文庫•第二篇

菊判截・クロース表紙・四わ•ハ十餘n
揷畫數十個入•定價一 五十錢•送料・+

勞農エス界の大立物ドレーゼンの二十年苦心の名人著「世界語の歷史」は誰にも讀ん 

でいただきたいと思ひながらも，原書は何分にも六圓七ト錢もするので積極的にお 

すすめしかねてゐたが，今囘邦譯を發行，原書の四分のー•にも足らぬ驚異的廉價で

提供することになりました。
—I
=しかも，本會會員の七月末日までの直接御注文に限り

特價: ー囿二十錢（送料十錢）

東京木鄕 
元町・一 漿费日本エスペラント學會 勰勰權轉
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颯爽たb矣!
エスペラント 

新裝の七月號

Per Balono ol la Poluso
北洋氷上死の探險記•寫眞滿載・ 

一讀凉味茂斛•定價九圖•

特價六團•送料廿一錢

Tridek jarojn en Ora Nordo 
エ沢キモーの部落に三十毎・こ 

んなぺらぼうにおもしろい實話 

がまたとあらうか・上製四佣儿

十錢•特價C竝製よりも廉い）

・送料十五錢

Historio de Kristo

パビエの傑作•反基敎徒も讚む

ペき名著・定價ハ倜四十錢・

特價五阖五十錢•送料十五錢

夏
の
讀
物
特
價
提
供•

期
間
八
月
三
十
一
日
ま
て.

三

Kvinjaro de Sovetlandoj
貲まな施史的爲眞（菊判全頁版） 

五十數葉入・定價九十五錢・ 

特價六十錢・送料四錢

財團法人日本エスペラント學窗

東京本鄕元町・振荐束京!1325

一
人
一
册
限

松葉菊延・體溫計も寒暧計
同音異義語・類語随筆

露木淸彥・ピサロ
對譯註・印醱派刀始祖小溥 • *.

岡本好次・ ONIの檢討

田代晃二・燕エ列車
詳註・初等讀みもの

小坂・えくぜるっあーろ註釋

久保貞次郞・人稱代名詞

下村芳司•呼掛の言葉

進藤靜太郞・言語委員會の功績

石黑修•バルカン廻りnr;

埃商相のラチ•オ講演・對譯

エスペラン

讀書感想 

地方兪挿話 

和文エス譯添削 

テレヴ! —ド 

質疑應答 

時の話題

全•國各地書店にあり 

一部二十錢•送料五厘 

丫 見本切手十錢

東京本鄕元町 

財團法人日本工スペラント學會


